
 بال نور
 ےس الا اکی ایپ

 ما اس ۱ 1 5
 5 : / وحی

 ۳ دس باطل بق رو 4۳0
 کت تاس ابتا ےک ں دیتے شی باس لک الو ی ںیررصح

 ۱ ہگومس ما سهراب سیا

 نرم

 ےل ننام ۱

 وب رول واش ایش لورا نی ۸ ۱

 "۳ Ci هک ۱ زا سدان ل ها ۱





7 
 نروستاک تم هر تان کو می رش

TI,یاس اب باخت ایت بک  
 کس ےک و واک /اک کے سی بحاص نن اتعب اج

 ١ رول باور نا اے سار یی ےس ےشوصوم ۱

 تاتو لا با تالا 7 سار اقنز ترا ایا فن
 ول بابل لیلا عالغاک تبایلعتر توانا ید نشعر ررصح یب

 ۳ سیا ارف ند لےے اتم تم

 ۱ و تب گن دم اب IS زص یر ےہ اند اد

 و ےس مو لا سوح ر“ تسا اهر ۳۲ کب | اے لوټ

 کلا فن خ لاب ےل اے اعلا > مکا ت7 تر ںیہ اں

 ۳ سا رضی اررا قشنگ ےل مکه تراز رفطو ٹا د اشرا

 دا نان ایی ساعد

 2 اعوبو وگاعد ۱

 رولارلارہسسیئرض اش ےہ 5



 تم ی ول ۱ 28 همش

 ۹ ۱ ها ماش پاس نیا ال سا وک

 ست نر ۰

 9م کپ
 ٦ ۱ تا کلام و بلا



 هیتر ست ۳" الومترضحسشسا 7

 وک عد ر 5ن زو کو دص فصنر ایپ ے یکم ا وسررم

 بی وبا کروا رق نس ار اض یک کرو ماو یش

 ر لطف را باک کارم تار

 کت تابطم کی کر شا ترس ۔ےئ ایس زر ےک

 ب ےس تشکزاپ ےک م





 ے رس ےک ا 7 9 ۸

 رسا هوس ایلنا روز
7/۳ 7 

 سو ارش ریلک روش ہے دم حیرت ۱

 ہی یے ےس بوقت با هلو ےن ےلاعتأرا

 گرو سرچ یش ۱

 ےک ناست بکر Af سا دونی دآم شبا ۱

 ۱ ےک و شا ار ا کرک بلطمےس یا ےب یا هاو ےس اج

 ۱ بیک کا روا ےس توک آب یوتکنم یروا ےہ اتم فانی ا رک سش

 ادرس ےس خاک گد رخ دا ں الن کس م شہ ول

 سسئالغیٹرررا ے روح ےس تو ار اہے ایکس اچ ب

 77 فرم می هم سر سرو ۱۳/9۳ تم 7

 و ۱۹ ےہ ۷۳۸ وہ شور لعف مے سن دات ئی ہو

 و 1 2 ٣ے یل تل اب تضود ناذانہ ا فوق ے وک رص فا ہر ٰ

 موس ید کس هو اسم رش ےس ایت ل اسس

 س ناجی نک سرگرم تر تکی در مهر یا

 ۱ یس ریس ثعا کھ رواں یک فر که کت روت

 . + 4 يي



 ٣ یس ےس و نس زظانن :اعلازاو دوڑ تام ے یم 2 1 ۱
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 تو اک رام ہمہ رج خاک تست

 ٰ سا نالسم ےک بنا اسب رفت عش رکا لت ںیک

 نیسان قفس ول مپ یداضتا ۱

 مس ع درن اگ داس اس اکو ھک « تست ان تسد کن یب

 . رکا ےس سرب لس وسل ال اعبیداضتتس ا ےس نق

 ۱ تر نو i رکی مگر وا ںی

 ۳ نه و ےرطامعتر

e 
 ےک یم |

 تز نار ےک جر نه یھب رب ہوا . `

 هرن ےس -ل ترف را ےک ایت ےس تک شپ ۳ ۲

  ۱۔]ملا ےیل جد ناک نا لس کی تربت ین رواں لت ۲

  ۰جز سم نویس هر ج ۔ ںیہ تل جرم ےس ل ورق لا ید 7

 اتے یا طلا ےک اور تہاع یت ا۔ںہ ےل ل ورق “ی ناس ۲

 ےگ ۱ 4 یہ ںی سکس ھے سم ےس یک



 ںیم نا ست رفع بی ےہ ییا اش کنان مرد كیا
 کیس الاو ےب سایت یی دد ےگ اج اید

 ایا رد : ںوکی سرکس اصکحو ناو ےہ و جومرطعر مو

 اکیا یہ اما ےس ےس ور با اکی گر فٹ صف اف گو مس

 وا یگ کس و را سش سد تر وفك ی دا ہوم ام

 1 لحاف نان آے امام سی ضد والعاب سٹی

 یوکے ؛ےئاوو دم ٹملودروا مل ود ےہ اب حرم سیما

 لا هدوس یا ساتن در دم کن رخ

 یس Jf لدب سکس

 بد نایب فیس یر
 س لسا ل ےہ 2 ه هتسسا ٢ ل | سرب سود قو مک یر سدد

 لام ضرب سکس نا وف اھو یھ منو “بے IA و اط اھو راب
 ےس پس کر ےس گول ربا ذر ه و بسا تمہ

 ہہاظنب ےس ر رسد روا تس و ومع ا اینو بلط دوا تہ نال لورم

 اطول وک پا تک ےل سر از روش یو حد لوک

 زا ررر نت بدی سره دی یر ےل کا
 مولا آو ےک اج اک ےس گرو رگ 2 ےگ شنا 25

 اسیں دین یک لدااد یر کڑی رم با اھت رک اتر کار یم

۱ 



 : زا ینہ ارے 2
 ۱ نس ےس ز بل ںاوخ یا دو زمر سکس رک ی

 ۱ وس یس و دیک ےس سس يه ابن سواران ۱

 ۱ و اس ے ے زیا دیر | تری یک این د روا ڑی یھی ۱

 ۱ ات ےس اتوم 4 | سند ےس اروا تی ھڑپ یھی کن

 ۲ پر ۔ےسہ کن گے وی ٹو هر لاو ۱

 ۱ ۰ ںی تے دہ دیر فام رز ںی روا خر قطب 2

 1# وس سا لم ا ۔ایو 229 رب ول لس یر رار ےس سا برم 4

 ۱ لا حا ۔ےسا ل ےس فاول ےس رر ایک یف

 ۱ ا.عسانابلک هر وق ےن یدک مو ےے صبر

 در ےس ۶ یر زظ نیم یز 7 بیتی زیر غاددلد
 کمان مسز تاو ےس نار هو کسا او

 ۳9 رسم اس عز قر
 دے

 ےہ ہر ار افکت اب ےہ اتر ا تس تسايلحت ی روساروا ےہ ۱

 ۱ ۱ آه یا ےہ انک لام ی السا ہور ےہ ات انفساا ھم

 ک3 كی یس ےہ ہر وصد اک حس ما ہیر وا ےس ات کج حا وک

 اک n ۱ تا ی ماس ہہ نیلا یارو بست ٰ

ISE 
۱ ٦ 

 تاقد بر یی نا و هی ےس تابع خیا
۳ 

 لس نو و رہ ند تپل و ۱

. 



 ۱ ال ٴ ۴ م ۹

 ویو وو ےس وکو اغ بیگی سوم تایر
 _ ۔وہ جہ شف تس نبض روتے سا ہٹ ےس نر ا
 توت یک اہپ ےس کت قاموا کل ںی تی
 5 بشود

 یڑرر ترابی ئلوقلزےےرقر اےرامت ڈیم
 ےڑادرر تیب ۱ےب آور یک تو کر اس تا
 رب سلاح هیلتل دستش لغ س یو هیات وک

 بیت ارور سی شل دانچ ف ماگ
 د اب دضمایلراوکش ار طے گہ ات ےس مال گااو و اولا
 سرا روا مک فا تا اک وتش زور امن ول با 1 لا

 دوا اند سادات گویند رم دکن قش یی
 ميس ایف روزا سر چبا یر لک

 1 اعور e ںی ات شاد س تقر چے ٹیک 7 ۱

 ےہ ۷ لو اتل لیبل حصار لآن اہم لے و ا ایا شات کرو کم نیر لا های امر شیر اہ بز
 هتل ےب لس ےک ہرنیآر اگ بفا ك ال و تشنگی سی

 تاسیس ارا طع ات سرت یکی اینکل ع
 هز سم اب ل کل و کف حج بم

 وو ضو وا نوناک« واین (ںوخامد ءںولد ےرام ےہ انار روا ۲



a 

 ب کدہ یھب فور ا

 ی ۳ ابو هات ات

9-90“
 اتم 7 

 ك ان 1: یس کک کہے روس نیر ما

 نی رزین 4در زب لا اطررا 20 بس ارم یک هک

 ۱ زنم وقفے جر دام مک سکه ا

 فان یہا الم اد اکرم رے یر عو یر دم 24

 اوو گود رکے رس نا یاو نما اکی کی ےس یکم
 ګګ تابش اسیر اساس

 ت
 ۱ ات ضا دی رہ ا

LL ۳"یب عن رسا ہریقلا ےس لاک  

 بیرون اشا چک تار تن بیا سو سیر

 ۰ نامید ای ماد ےس کر فو ۔ےھ سی ظن ہد ناطر
 ۱ ما وے نس یس کی دو ویا



۳ 
 020 9 ریہ پس
 ۱ بیت ےکر جن نو ےلاو اف یر ورش شا یہ تیک ٹرک ۱

 و رھا یس ید نادرا اک دوڑ رن یس او ۱

 4 ھم ےہ ار ررا 1 اچ هوس گه ات ۳7 ب

 ہی یل اتش پیج یم فار وا مر یو وم
 ع اتار ہےڑچاں فا اپ ست کن مش ےک
 9 ب ۲2 ناعم تک یر

 نون ےہ قت موم زر غ ایا

 ےن سس سو روم سو ےس ہں یہ ولید روی ایلام
 )۳ تاون ادا ھر کج سر ولو رییس او

 لا رکو ی دل ںی و نو ےل ےس سالی تم یک ارز ےہ ایہ

 - ید اہب ناف یاس ن ان ےن دے ارت لور لا
 ضر ر ساي سرد باقلاےس ٹفیرازولدا یر ںی و

 تم قو مه یک اش ضم
 .هساناهپ ما سس

 ہر ست یی ما فو
 :ئا "رس ار رلود ٹی ا وا ٹر کم هه مکا درس



۱ ۳ -- 

 2 ےہ AS ع رک ن بای اشور عرےسج

 ۱ ید ایزوا انوس یا یار تد ردا یہ تیز ارض فی ےیل میس

 ۱ از ب تسی تب اینا دبی لاج اب ور ووشو او شم

 1 ها باطشاکر س ےس ات تم لر گم تیل
 ےس ابیات عاری ۔ ےس ےس ا تحسین ےس یر رشک یم 5

 ۱ ھر ۹ نوح وت تن سس پس مہ

 ۱ یتنلبق U ۔و مے عزاز اتم 4 وس نا وس رت لود ا

 ۱ یر ےس ر جلے بسازد لوب بیتا ی از ترم
 وب تا ی رت یا کی گام نرود اکے کھڑی 2

 و میس ایس یھی اکر نام اک ترع ۱

 تک دم

 ۲ نم قدر رر ی

 ۱ ۱ س اد اک تع و و یک "ام تک رس

 ِ یش ۔۔ےوووک د یمہ یکے رح رکی زوپپت ایر ور یا ےس

 ۳ شن رسد ان زور قم مو 2 اساکں او تسریع < مک تی دو یکم
 و وَ تب ټل تک هاتو وذ زا شتر باطخا ٠
 را 5 ۱ و

 ۳ لپ



۸۵ 

 سج یو و برو ا
 ۱ e ۔ے رام تعا عاب 2

Assلو اکے رسم ےہ اد تی ایا ےل  

 لاد ےس رک ل باب و رر لصای رس

 گر یاد مول اد یک مواد 4 21 رم ۱

 _ بحاصرلاد ےس ی اب سہ 7 روا ےرس ےب انس 14

 اطرد دسر عالج تاب کے لاس یری یم
 < تو مل ره ج

 . + كلا ىلع هلل ماو
@ 

 ہی ےس ےس ےک مزے || و اسٰلاولاو نیر 2 ۳

 جاے او ےس پس سس دارت ےلاو هشت ۱

 ۱ اوز او هاب ان سما نمی بیم اروا راد 9 ےڑرب هستی ےس

 ید تپ یر ۱
 ۱ ۴ فسا

 ار هو اپ - روش( تفل یل ایت ادد! همایش

 الس س ےن ت تاک ںیم لا و ےک ۱

 "لپ یر سو هر ور تن ۔س ےجر سل روال ل ویش



۱ 837 0 ۱ ۱ 

 ۱ ازم رر ے ترش ط شد دعای جیب

 ۹ ما ےس رھا ا بهر ہو کسي بهجت اک ولولو

 ۱ ےہ تاغقا: و 2ط اصن نا اتا ےل ماش وه

 جج ۔سیمے نر کر فرج
 ۱ 7 لا تگ دم تکاب

 ۱ ےس شوش وگو تب حکم پر بر 5

 هلن فاکس لبنی نفت یی 3
 تلک سا ےس ارت شگر وا ا طب تب اراب سا

 ۱ ۱ 6 سس یزد ین باغ کس ےک وو تا اد تی رر پک

 ! ٰ ٰ + هاش هاب ار رم چست ۱

 شی 9 فک ۱1

 7 لیکر دی نرش ناطر هو ےس و ۔ ےس وان کج

 ۱ نریم بس سنا ر دک صارو ہو ہوا ےہ هر وس ۱

 ۱ نمک کیک یل ور کک هند لیتر ےک دانش نئ انسا ےک ۱

 8 ھی اھ ہد کا انس اب ا سی مہک دس یز

 i ۱ لوک رم رسک یی ؛ بس ریس ےل سیما کم - انس ی ڈوب

 ٠ لر ب عرف الغ ناب ۱ ادا ام متن اس ےک فٹ اا

 ۱ ۱ رفع جسم گر اعم بنویس تيم



 ٰ ١

 ماما می اردا یی ا ۔ ےہ انت اکے ما ےک ےب روک +
 ۱ ےک ے راست سل حت ت سد قرن اب مانے ۱

 لب ادب یک آرای وب دور هاخ سین نیزے یک
 تمایل گيلان سس اب ہد یو اں ہیر
 2 سکن رییس یم آت و ا ددا میم ےک تشا ہزوک

 رک ل ساحل اند توش حرف تسر ںی کوہ خلاب
 لا رم بجسد ےنرکتشمادرب تل یر می راس نیم ےک

 ی داد اتا ایی خم اک نان اروطم اع ۱

 ه<چسنانا ماناکے و سدان سینا - تشاو ںیہ:
 ںی دوش زاغلاکن اسنرتبلا ےس سہ اسا اتت ہیک الاص
 نا ےک ار ابی طخ اند ٹن الاح ےب ار ایکو کال طض کے زط
 - لرقٹااراکۓز وتو لوح نا ےس افلا ہ اہ کوم طح

 از اف یوتھ اپ تا دن ےک ہفافلس ورا ی ا ےس .
 ئی ڈر ناف بے صخوتےھ سور وج ات ین اسا دنا کاروا۔ یب ت

 ۱ اتریش انس سس ای کو روا ےس 3 ات ےک نکی 34 یر ۱

 تب ضد رک لیڈر کن گدی نیہ
۲ ۱ 

 دب ۳×
0 

۰ 



jA 

 ۳ ےہ ںی واخ هم موس کرو لس ۱

 طاق ہد فا 2 السا د انب سا ا ۱

 ۱ ےک تام لالد نیبروا ےہ یم عد ا اتا ںیہن رپ ب تک
 ۱ ۱ هجوم مس 7 یہ یس

 يا بر رے سم
 ۱ ےس اج ںی

 ۱ نال ےن کرکے ےن رواں یب تیری لاغ ید ور یب رب یا ۱

 ۔ ےک یہ ںی کد الرع نا نی ٹپ و
 کا ںیض ناش ن اسد رر رس ےل وردا ےہ ای انا
 : سی if یب ےک لم ھام وتش مھم

 ےب ببصا اب ےہ بس اکے کا | ادر ےک ںی یں وو کس ںونا سہ

 ٰ میسر رروطی یر تے رب لس شو لع ی جاو ر

 : چپل ںیم سام ما ےس مسا ےک موت یم ات فا یس ص
 سد ےک اےس اں سند وی کل اشک پھ ۱

 . یو اتر کی مبا ب ہرا واک لاپ س قس قا ںی یت کک

 ۱ یراسهو شن ےس سلام کاک هو مات قوا رخ عیب 7

 ته ںی قاخ یا اورا ک و نیم لا ایکو ی داس کک

 کا ریس 11 اش ےن لسن یک اک ہی سا

 ۱ ےک تعاش چاہ دیم اتا



۹ 

 .. شعتببا- انا وپ اط تملاسر روس شل

 زاب ےس ں ومت یر طارد وکی رب راس لینک
 Ù چ ارش ےہ ےہ لو ہد سفید
 ید اتنا ےک ےن کش ےک ای يک میز اپل
 یک قر کی د اخ ا الرول ےس تي تاپ
 ےماایارکک نکل نره چیه مسی دلی
 اھ انا دور کروا ےس ایک زمزمه ایه لو سفیر سم تیکه
 NEA رک
 مو وادا ان لاھ دام سان کالو السر سس رگ

 ردا سم ےر وز ےک تم کر فک الام چه اتکا باوجاک ساون ے 1

 ملل وس ےہ انت شان ےس سر لار ۔ےیہ اھ ان کچ رخ
 نایسمدوجوای ےک ں وان بس ناب ےس تشلا کت شی رسل

 ۱ + ےس مالا بیو انکل ایشو فار تاج ۱

 ۔ ںیم ےرکاو الھکد بوخاکس مک ےس کول وک السم

 تو تسلوقق نت هوش یقین ور سک در دوز

 سم ام سا ن اکی سکا ں دوز سکوت کر کس
 کر یب اڈہ اوا ھر تسب کا ا ےہ انابابد گیج



 73 ا -- برم . ساک تا بس و

 او ۱ مع یس وہ سامان :ا ا 0 مت دا ای راک ل ولاو

 ا ورک 9 دا مولد ندا نی

  eوا ۱ 7

 a O برسر ل
 تک رج اک 4 ۱ گرا نیک نا اے وشی تس ومو اب دب ۱

 5 سو نا ہرے هر یس یر نام ہلعت ۱

 ٦ ۱ ل ویال کال ےس سول نایاب نجس اک کل واود

 ۱ r و یس هستش ۱

 : 1 مسن تای ۲

 ھے ےس قتشامروا نش (نیلبشنودد مدیا
 ۱ لاک ارواح هیمرایز ےس بس اپ

 وے لوق مراسم

 جا تی ا! مر موسس ٭ ۱

 ےہ ییہ ےک ل یخو لس :



۲۲ 

 ہ۷ا ست 90-9 7 نکا ي 7

 - مه اقا نا راج کر لس ی راپ هد

 ,II مرز ته هرمز زرو بور ے ےک ےن م ام

 روا نامی امنيت اونس کی
 اب ےک رخ یو پرت وہں یک SIT کج

 ترماییرلبتس کن رام بے قل سا سیر یس رت کام ئتہ 2

 ے اف ےس جلف ےک لب 7 ما یت سکس ون تست

 و و ےہ رگ اد یک فردا ف یخ امت

 کک ےساج ہن اخ )ناتا اط دوا

 _ ےن = سس

 ميل رد مچی مک ارفومع دری
 س Ta دیس وک .۔

 تبسم ےک ںیم 227 اپ ےس < ےک پس و 7

 “تن اےس یت 27 ی کس مس ضیا

 س مج = تو

 یک تبع نما تاج بم ا یک 5 شرع

 نی 22 ان است مںونحمیحم یت ۱

 4 و بیک مصور لوہا گم از ادر ر سلا ئے تر

 تبحص رر لا اکر سا امور حس 4 رشت ے ام ٢ تب ےس

 نا کپ یی فر تیرا ےس نام دید بیخ



 کک )ئ2 0 اج چت سی ءاش شا ۔ا

 ٦ ۰ ا ےن نو ناس کمر
 ٰ 5 ہہ یک بش صر س ےہ مم ۱

yt٤ اک 7 کم رایو صرب کن ال  : 

HADESنشر ر ست ےل وا  . 

 ےک و ےک رکے اینو صو سم اتم ےرہہ

 8 رب کن ایوب فنی مارک ران ماوس
 ںیہ ات ن ادیضباکس ارم قراری سروش
 ہہ ناطینوےرآ ںی تال ایف یر انب مای

 0 اف تی ھی بخرم رب بس اپن ےک لادن ا

eتہ ےگ موآس لا  e ٠ 

 ۱ کت .اتسدرادرب این ےک - ۱۳۲ ۱۱

 قطع ات مرے دتا کیس

 ںی توکو جن یاب مشی رس مدال و

 ٍِ رب توهم رشم وب هریک ا د اشو فا اک یی زار

 زا یلص لا لوس روا ےب ام ماعرد ہو ا ا یم

 اے 2 2 : ملت لہو ش لاک ےک تشہیر ورم

 ۱ وا يک کا ا ںیہ ناپاک



۲۳ 

 ںی ایس سٹ ی قاف ں رتبت ینا تقرر <
 ےس اسا ناور رشا ےئاذافررا مارشل او عوض ارز ےہ

 لا ےس ںی وم اب ےک سدہ م رور وفخم عصا
 ٰ رکا ر عاب سرکس اکر ھم وک دن لکه وسط
 ٦ تعاد کو کی ن تروس ران ا نال اہ داداش

 ہر اا ےس شور اکب یرشردا یک ی ۰ سیلک

 3 د ناسا زلال نیک
 ےس کے سانام ات اخ اک وفا تہب مالسا ندا دار:

 ڈس هو اس مس تمل دا الساڈہ/الاو ل اسوس ور ش

 اود بفم < درت ک بو حک قفس برف
 اس نرو وف انا در یک او ترس رک قم یک | 8۱0! ترا کک اق و ین روم بس ربا شا ےس تحت
 یک ات ابر الم کرک یاس ےک نک ےس ود کیا اہ درک ت ہے

 نرگس یل کج گی تک وہ تک لڑے تدادع
 0 طو فو سنی ہار ےس هو ےل ےس

 یوم بیس سس یس
 سرطان ئل ات و الم هدرا نو مر الس لمع اود

 7 ئاکر دا و ناپ رر چیو کیٹ یف وی ناک



 ١ افا 7 لدا وا 9 تند ایدی 2 5 11 سد

ES 5۱ الیہ و سس سن ید جب ہک کے ان کس تراک  

 ہر با آی ا ےس سرر اوس جے ات ہن ام + ج وس ایپ اج

 ۱ ۱ یش - / سی 2ر اہے وود ہکھ اید رسب سا تام اند

 ۱ نام ےک : کک قع کیک امن قم

 ی یو : ےس لاوس و تو زا موس ری زی گچ اب اید لر بورن لس

 ا 19 ی کت بت مار تی بسا

 / . هرس

 ۱ نیت سیو ترخو یر ےک

 ۱ ات یک نا شل اینبار کن تن یر ۱ا کس ۱

 ۱ رح طی SE مت مش هیقب ات ام ےل ےک

 ”CC کے ایس زسا ادو

 r ا ۳ : تہ ہی ۳
 75 راب ۱ ۱ لل »شیر ترس ںیہ یر سس -



 مم

 شا اتا ےس دیتا ےس یک ایشان« 7
 ۱ نیل 2 بیای گن مجوز پا

 ۱ ای وکار ا۶ سکے بیل اروا تُم الا 1 اصلا ما

 لب پر کر ب کیل الدا دج او ہو لر ےس اتلس وہ

 تر ید بارد رپ انک کیک ںی م اسا تر لمار
 ن یس عنایت منم السا وا و ب ملے ں اہک ال رم و

 ( الس اروا ےہ ی ام 1 کین اکا سیم 2 عکس شعار

 لوک کیا نکن تی یار بم
 ایا کس خشم ےس نیو فسفات لزاڈ تیر درک

 72 رہ و را ات
 ند ناک ا اھ ہل اکے ےن رل تارو ار ان ہزاورداک ا اح لا

 3 ورن کر م ر روضه اور اک اوت شد / 1 ار ہہ سے

 ۱ 2 ےس ہک امت شا ےس ا ںی ین ا ھا امر سس

 تر اھ ۱ ےک
 دقن پاک بیس دال او کے ںی اکے وادم

 ر 7 فرڑسو بس نکس و وت سم من وا ےک وار شهر سس ارم
 رب

 روا ربا اکت مسو بار شام ادا ست و
 ون ر سی و جم ۱ ۷.0٦

 بل مر ارج بوت کین یکن تبع شکار سیم ترسو یس ا سب



PY 

 تیعلرمخ وی صو رو بیر رو وو ل ہی دو فاغ#

 ےگ ےک رپ دھکا اہ نره اح وہ فا

 سس سب وس ۱

 ۔ س نیان ولوت 7 امر اچ عار ۱

 ۱ ےک انب نر س یی ۳ ن 7 ام پاش این بگم
 ناصر 7 رسوا میل گدکو ےس سر یباننج

 2 جا تل اف کت رضا او ڑرش ںیہ

 - ےب ید یاد نگر وتر روک سم

 5 هلاررا اکے رت رک یک روا ترول ےس سر مریم هد

 ۱ تو 12 ایان سان انی خاک دور شکر اب تست

 o ۔ ےس وب فرما تا حرم

 ۱ يزد

 7 تبسم ےہ ناب نحو سز ورس یم اب

 نانا .E ہما انوکل وسررو افشاری

 ۱ تر دی ما روا یب دن دت ےس کرو ںیم
 e 2 و تر



 جم

 دہی لوس میری ۹

 کار یک کم راو

 سا کت یوش ے اور ارب ایا اول پات کے رد ےہ سیم

 هشت کندی اس هرز ان تا ملال | پسر ترور ےک

 . رد

 ۱ سن سن یی: ںوہ واش سست
 یا سس یتا اک و روضح یت ناسا یک یم ناتا یت« ناسا یب

 وس اے ںی ترس ناس یں یم نال ی ہت یتا
 ٠۔ایک حسی ےس اساس سج سب

 ۳9 8 انکی دستور« ۳

  رگاڈس انتشار ای کرد ود ی 7 27 ار ےس

 را داپ(ںوہ ےس تر رس ےب

 ۱ تملک لا تدع ر کک رش حب یر وہ اتر
 ۱ یی لس لسد 7 نل ضا اکی رام اظ ماس سر رد

 “دیا ترا کرم دوو ستا سرج محار

 ۲ تگ ال لسم ۱

1 

@ 



 تر حس یر روسیف
 ۱ مت دقت مسا کود اپ | ما ےس

 7 ابا اف ںی ہلا ےک تکا ایں ےس کل سا یر وپا تدل

 4 ماکو شر ھا لون ںیبہاظ ایکن سل سش یز
 3 یو ۶ 1 رام کمر ہہر کسی ام وضع سو ورا ایم

 نواز راشن رخ ہی درک نبوت سیا. اگر ای

 ۰ ہک یکم دیک ایم کلاس اد وا ۴۸ 2 اب 1 اکہ ڑارن اے رک ۱

 5 7 7-7 ورک ےک کو یر تدا( یھی ظن مس م نر زخم جزای راد ۱

 سرب ل باد دا هیا وار ےس ییا ےس
 پچ ےہ ےک گه شاخ ی ورب یس هیت ۱

 ` ےک سایر کیک دت ےس نیمو کل اس ہد ردا ھر کردا
 اں ددو کا اتام سراب تم ورا کد بر برت ۱

 ۱ : دز یا یک ره سر اور اک کد وس اک دم

 ۔ ضس ,GEJ ہار س ل ضاروا ناشد س ےیل ترب
 ل کل ود نی یا یس زوم( یشنلرو کرے

 عو ۳ سا اپ ورد اپ پاک ۱

 لات 1 میم یک عیب ےل ۳ ملے 9م ۶و تن رنج گرو اں سرخ امر تمل عرب

 لی ۴ و



 مبدا 2 ل ت ےس ی سش | لوسدردا ۳ اوم ےن

 ۱ ® گل پود مپ ےرا تم

 ۱ حس وسواس 4 ور رت لوو ۷۳ 1

 کو 7 اکسل دز ادر اسیر امر ارس ۳2

 ال ےس یس زاگرس ار مای واکس سی اتو نگر خاک منج 5
 هر مع راو و ےک م۔ا وت ہ اون ےر انہو سس ٰ ۱

 ہوا تو ارم پک 2 ےک بشار یں هادی ۱

 ۱ ۱ : هک اید اب

© 
 7 رب کر رگ لدن ناو رد یر وا ششم 0 ۱

 یو ترنم ےراس اہے شی 27 تیک ۱

 مر بس سرشار دانلود یار کا
 1 )ار ےہ بہاص هاف ترک زایی تک

 ۱ تست و تار سینی سیری ۱

 ماش وو 5 (یشیلم ترمه + و امتش ںیم ت ء ٹو یت کی داپ

 6و یی

 گسسته کی ut می



۳۰ ۹ ۱ 

 یا رک 97

 امار بر ر ےک تق ایت واتس اد ۱
 < م ےک ای اس نت ساز ٹو وس را وکی ےک

 ۱ 3 زیا سی 1 ٤ رو سارک وا رپ

 ےن اض ۶/۔ ےہ یزد تمقفش تن ی دام قر ںیم اھ اپ اراب
 يک طاف ن تایر و یر کرکے امن

eاٹ 970ه, ر ناسا ار ا ایم رب 4  ' 

 EOL اا می دوکان وک

 ریخت ترس اع ۔ےسال او ےس رش ام یت ےس تر لن

  e eut:ںی اب یک ۱ ۱

 0-8 IN سرم ٍِِ

 ۱ ا اک و میپ ۷



۱ ۳! 

 ۱ ` تاغا ۰
 ۱ مس اش تیم تسایس سیم لوک ۱ ۱

 سے ۱ + في تیر بقا ایر اکر ملا اما

 ۳ شش شہ سس

 نیو دام وچ گر رر پر 097 ارا پس تیز وو
 ہہی ےل وز صفر رس سی اوم هر 271 ےس روز 7 /

 جست بحر نا ںی ت سرور در ںیہ بت ںی رک ق
 اکر نمک 4 ےک یسیبکپ رک ںیہ اح ا بیس کیسا رم
 را ال د تود نادف سس سد روم( و ال و :ے یگ

 ۱ و ارو نک سا او اک یک لال

 ۰ ری اتم ایل وقت اس لارا اھ ںی ساک ںیم تبع سش رم

 وهنا سیر

 س ارے نف نک اہک سی ست یسک
 انت بس لی صو غرور اتا س شیچ س و برا
 ر ۸۳۴.۳۶ تر ا میرا متا



 e سم ۱

 ۱ 7 نا 2 90 ۹ ری

 سٹ لیدر ےن یی لو ای ےہہک
 ۶ م داوای“ | ےس صا 5

 5 9 واند سا داب

 گگ یاب ید ارت و هباچس لبنی رر سانپ واب "یی
 ٠ ںیم یا شا لباسی 4 ٠لگا صر مح

 رپ لک
© 

 و 7 اوا ناد بش PEE ام
 دوم ۶ ءاملع رتی ید انہ ۔ںوہ او ورم ےن رت افکار اوم

 ۱ سک ساف ےس نادر زر شا لک تو دم

 ۱: 1 بسر ےس وانام تر قم مارو ییا

 رام راد شب ۲ ےہ یہ : هايکو اک ابتک نیلا ب طق
 شیت سیہ ند کان ادارہ ناپ ند کما

 ۱ r ٠ ره ر ر سک عا اخر تارا ارم ٹا ءایلو/ ۲

 شب دم 01 ءابلوا ےراسوآں م af رم نمک ۱

 .  گروپ ِ اتمت رار دادس یا انہرام ںی توف کای تاو

 یو عر خب | شش اس ناشتایھبقب ۱

 ۲ ی ۱ بر درب مک اچ تاتو ۱



۳۳ 
 ہرا

 توکار اکا نار ےس رم a رداد ےررہم

 یر ےگ ےس رشت ر وئاکےک س ا تیرضح یو

 گہ اےس ےک تیر یز گول ےس تہب مر یز فرش

 ے ساروا انزوا ہر لاس او یکے سروش ےک ترشح

 ار تشایرد ےک ترضح هد ابی وا

 ۱ اک یگادوج) بحاص ی ول شی ترضح شوش رو 7 ےس 4

 ٠ “اص اوم : افر بلا بحاص یو اوا ترضح ےس ا ۱

 هد. اسی و هم اات لو الو تسارولز 0 راب ام

 تخت رسانه هو ےن اتکا تضحح ار بار

 رانا یک بروید ایاز ومع اچ باردا سد ارث
 وسا در جر تنعع تقی یا .ے نوا اٹ ےہ سنن داک ۱

 ب ےک ےس قو ےک تعا اعم

O 
 گم اب 7 ۳ ۵ 7ء |ضفی

 اہک ں وہ اشواب کا اشو تل قوم ہو ےس یکم 900
 اک شات تو مد ےس سارق اطعرظت یار وشب کہ
 ترے داب فرا بجے قواطع بش دو ںیگساج



r ۱ ۱۱ 5  

 ۱ ےت اوہ و کت خاطاروا بدا 5

 ٠ نے وم 0 یک کیلا ¢

 یو یہ سے الی مد ایک را رنا نی 0

 نر اکا بی ضا ایچ ںیم ایآںس ماہی که ۱

 لا ساچ-نوبتقاو قو ےس یھ لوبا س ںوہالاو ٰ

  1ا لنت کت سنا تر نویں کش بل شوت رم ےک

 نسب نام تنسوا ےن ا ا ےر اب طر ےہ نسخ یک ۱

 ھر سک سہ نی ی وم
 تنا

 7 شر تار کی لش
 ۱ ۱ ےک یں ود 28 کیو اتت ےس شی ٰ

 آے ےک تر دا ےر کس اتا امر ےس رخ س لیپ امت یک ۱

 5 اصن شهاب سا هنگ وا۔ےس راپ تل
 پس و اپ صا ہے

 ۱ منا ید کی

 شے اقا پس ا ازس یک انی پچ ادب ميس یک کک

 : مار بسر: ے کش ئی م یاد اک ای ےس ہہ او
 و وب 5 4 يک ا اکی تے عود سس



۳٣۸۵ 

 اصن اسے و ےس کاتب ات 1 م عطا ےس /

 نی امن ے یب ےک ری نیر اس با

 ست امن رله سلب مو 2 درک کو e تک درا

 یو مہ ہلا کف اصلا ےس سوس راس ائ اس سما سا ار

 هسته | ےک کا اتر مرارا اہل ے ےس سا ص یو 4

 ۱ ا و ابد شخصا | ےس | >

 وم امید اعم ٣تو"

 ےس ن تراش ران باری حساب( ہوا سن 7

 جس یو یش جلی ہنر عی یک
 ےک سر ۔ ےک یر طے ا ا ر کئ مہ مع
 4 BAA ے نو نا وت و ای ے رس CL الرع ا ےک ن

iےس ورا اے  

©` 
 0 ےک روال 7 ایسا کیف ےس ہم 7

 "اسلا ۷ د نوال بجا اتو اس راک دن

 بوم
© 

 مح _.ص ۴ ھ 27 ۱ ر 0 م

 تام ےس ےب اد تے ںی اےک



۳ ۷ 

 7 دقو art هستی یمن بات و

 اغ ااو ےہ ن آے موتی ٹ ککے بحاص باوک یک

 2 م۳ "ون ۱ اون هال و اوما کر 127 هرافج

۵ E E 

 سس یہ پت بت ہو و
 تک ےک ور ایک و ٹوک ۱

 یر اد نتا ۳ ےس نی سا

 5 7 او ےس پف وک رواندا یار ےک رت ۱

 3 افاد هر۵ طلع اسلا اولو ایکن ات سا یا نم

 ۱ اس جیو وس

 ۱ | ولا ۱
 ۱ ساب مدان اکتیو ار ارر و سال E زرد تو

EES8033  

 5 لو قرص بارد



۳ 
 ۱ رو : ےگ ےک 51 3 2 ٠

 وا وز و ےس اص ۔ں ترک لام ید رم لو 7 یم

 ںیہ بت نے قہ مترو ایا ےس رف طی سن اوت
 رم رپ ما ا و رپ زس “ےہہک

 ےہ ات مس ےہ جارہا کو ےک ہد وا ری
 یوم نگر اوس ےک ریه اد سات صل وا رمز کن ات

 لو روپ ےک سزا سبی بلان ارگ سول اار رو کس ت اال ےس رک
 / رس : ۔ یں یس ت ضلپ مک یس او نو نب آس ہار گہ ر شوج

 ر یورپ ت ےس فائی ا ف روا تعارف ےس یر وج

 نٹ نج اپ ہت انہ اصل س سم ں وحار نکی رک یک
 اب ےس مو د اسلا ےن فار وا انہو یکن لام ےس السا دا
 چلن فکس مت: ٹکر اکا ےس مترا سافا ڈ ب ےس مم اف

 4 ا ۶

 کے ےل وں یابی کیہ وک ب جک س تسداع یک وقوع
 ےئاھکد ےک ی ےس ےس یر آل صا رو و سو ایکن شک

 مر کد کد رم چرا تسلیم س ںی قاسم
 _ ےام ایا ںیم یبا فل اب یک ر ی واں یو وے اب اک رک
 لاو سے کس اھت توا ےس نا تستر واک
 رم بکا شب ایل وورهروا ںولروک۔ 7 حس تسالسمز اکسس



 ۱ ۳۳ نی ۱

 9 ںی ا روس وہ ۱

 ۱ نا زہ لا رجب ب ناعما س

 AS ےس ای حور او
 ساب تا ےب د ۳ املا زر شب کرک

 ۱ ب لیبل نا ںو ےہ دورا این ےل

 E اوٹ یو گیا 077 ۱
 7 را تا ل و ا

 سر 2 ry اس باس ےاھا او

 یکتا سواد یکن و یو ۱
 5 یل یم و اا ٹی کت ۱

 ۱ رت اہ لو کک کش E ترم

 ۱ روا ۱ لمس اکی رہ رب IS ٹمما روا ےس ی چنو ایک ۱

 ا و و ےن 7 ۱
 و رک زار ےس یوم یر اب یکہ لات ان اطلسوج اک

EI ALT.۱ ی ۱ لر تن ا  

 کارو کر انب اگے دری کوسا زا اکڑ

 ائ )+7 نس ںی ۳ راو سکس قو

 e گی



۳۹ 

 رب آر دم کی ۱

 نیش انا ا تیر OS مو 24 5

 ےس ےک نب ےہ ویر شوا ےل ےک ے وہ تا تیک

 ۱ تک ںی لواکک ئاماسم

 مجلسی کم اوس اےک لک 4 یراتلاپ

 E یر ر 7 رس یو

 جن لد تشکر اش وک سم ی سرا

 1 وم تا نیر تن ار اےس شی اتش سیامک

 نی تعاشر سیستم السا الع
 هک اج مو درج حم ےس

 یوو با مم )اصل ی ےریم ۱

 اساس عمر ےس یوم سرت ر ۱
 مر ف س ر

 ںیم بارها ںی یا ہل دا سک الل وک 5

 ما زس لس کب می نون و
 مار نا لی شو ےل لی ش دز تن نو ارل ا ںی آس ون ۱

 ےس طس ےس ہی ےس سو یل اما [[س انس طس یہ | ےرئکںےک

 مريم رعد عا



lîان تے وت بوتے اھم پا 1 او -  

At۱ ۱ ¢ تپ  

 5 سیرت مر بارز اب چم

 وا ےرع سنتر ےک کپ راے ار ےس اکا یک

 ۱ ۰ نا اخ که )ای 1 هیات تنے ٹا

 ۰ ام اپ میس نکات داد تام يک ۱

 ۱ ارن پا نوار نواب تل دز ریل ےک ام

 غایت وشر سس ید له مک سم ات ا ت
 ت امہات ساس اطهار العز تبع اں وٹس 7
 ۳ برگی طب

 a, fs وور پیک عار یب ےک
 یر پاها ی سرر تک ی با یتا

 گل واچ ورپسی سپه کد ل سٹ الا لی زم ناک
 نامی کک بت الا لب

 5 الا ےن تم ان

 داد کج و و نابت



 رسی ئل رات لے نرگس
 ملا لاد نال سهراب ے او ۱

 با یرس ےس ار ےس یز فساد ل اون صل سوال س

 ۱ ی قو ظر دال مس ره اک کش رس -- ۱

 ۱ تادا ےس است کبک در رسا و

 ںیم کمو سوگ الا - سلوک یت اد دیک ام ورکر ے ہم
 ۱ ےک حت تاراش ا طر رات را وه رم

 " اتم داف تم ن د یک یکی اوت ءاتنا ںیم ےد ۱

 تو رر هل سا دا یک السا ںیم

 رر یاسر جرآی قول سد

 مکن دی
 ےک زر ر روال ر لے حا ۲ انس اےس رد ےب ورک

 دیر اپ ۵ن ریون رم ہم تالا اما

 وا سر تشکر( ےل ےر رمان اسد ی

 سنہ درب 0 رم امر اوم لو وار وکی د اا



 ےہ ی کلک رنا دنا ےگ ہووے سرما

 ید 22 ار روا گلو اوم امروز ایا هتک راه رک 7 امنگ

 )گو گۓ ادراک یے او کس یو ہدضح
 تک لاق شاخ گی ارے ارے کوا داغ ٠

 EA ےس ود کس ھو پ کاایک اور کرا شو اند

 كفا کر رک اکے کرک یکم بی بوی یر نام

 | ےب کوی وا اوہ ج اتش اوم ں دراز ےس ےن از ۳ ب

 5 رش ور سوا 7 ے ااو ۳ 77 ۳ 77 77 ی مرگ ۱

 ال ر اب هم امر ےس ںیلو ےک وقوع 5

 “ل دوا قلع سراسر وا ۔ اور و وم اش سویا ےس راس ۱

 ۱ ۱ E4 ےس سس اک مادر لدا در ردوا اب او انہ سہی لا ول

 ۱ ۱ ٠ ۱ نار اکو تمص س دک پھ بد اعام اہ س ں و رگ وید

 ۱ ۱ اب رپ یو یکے سیف ی ۳ طی ور ۱

 2 7۳1 اون يک سا سنین ےک انداز کک سوداعا

 و جوم ئول ےہ اد ےل رلایخاک را 7 J14 توس کد درد

 این سما سو کں دکل یاب م کس ماا ںیم جس

 2 سر اتر ڈو شر توش یی اکی شرک
 ںورہھکے ایم 4 2ام کر و سم ۱

۳ 



۴ ۳٣ 

 لوپا خا ں وڈ نرتل هاش ییز رک مد ب اوب
 ورجل ہد رم ارکان اسو چو سد ایش مد اند یسااھپ ںی ل
 ٠ وےدرسہایو ں ولا اب بک
 نالعال۔س و

 مات وس ےک ددر ل فق ں واک د کب ا شک درب
 شمالساان حت وا ار اک برش دک یک ابی دیکر کرسی
 در اد ہد مانے ایم ایکس شیر یت ں ذو
 ا سا ریس

 نمای زیر سکی روال یے درک قم ےن نم امت ٰ

 ےس باص سا ےہ از مم۰ ندای انیس اکسیر سل
 سی | ےس تیر ابی لنو جرو | ےس اپ ن کالا لر ام

 سرم ےہ اس کت یر امی ی رت ١۰ ےس ںی ن آسا ےس سا
 الم هایت ق اض ۔عئاضت قر راہی ہور الکل کس انس نام
 کا 202 ما سکس قارغا ےکں واو ون ےس ں و ش کای

 - او ترور تا لہ کیو اش حرر کی ود یر ایپ

 نامی
 ےن رک رو فالخاگے ساپ رج کمری 7



 ےک یا ےھت نین اس ۱ ۲

 ۔ںیاولڈڈ اپ یمن

 و نصر ںی ےس رو ۳ 1 ام 7 زاع او 5

TELE 21 5سا ۳1 در  

 و سا اگر درک گن هر ۲

 مع

 دوگانه شرم من رک کش

 قا دا بر ساعی ۱
 : ۰.۰: لل ا لاولاس

 1 هم ا وہ م مکا 4 دوری العار سوم

 7 7/7 شرک اکر رن ورک ناجی 2

 ۱ عسل تراس تاس يک ہی 5 ۱

 رب مکس دپوته اک ا کد انس ں یوم اکر ہی لالا دفن ا

 ےس س لرش و ر مر نل هو ا ےس یتا اک لعاب ت7

 ۱ ےہ سیا اوہ ےک ول تر کلو روم رد ا



۵ ۳ 1 ۰ ۱ 

 ساب شب یر روا سل نصب نیس یر وخ د ر سو بم ۱

 ۱ 4 قفل جر نیم ل اا لنت وضو کر ےہ اچو کہ 2الژاشروا 1

 ںورشایہر ہکے س سم لا چسب مکی ای یک نان جال

 ےئام رک یف 1 مد هدر و سا وسا لک

 عت ےس ملاک د چپ طقف مگ

 س

 مفلا انی قم ال ءایلع نادار رضا تو ود یے

 ملت روش ےک ا وے ورخ ےک اتاپ ت ترک لات ۱

 ان اس صکه وا ایس یلص یی ےس یل. ےس کما ڈرو
 رخ سیا ورک 93 ناس ساتم

iیه  ِ 

 مار نیا رو رسوا مس طلب

 اکا د هک ته دب ےس بست یہ لمس
 ۱ هرکس پاتم 27 3 | یس رے ےس یس لوم 2 ےس

 و شل و اکے ٹا سے یا لس ےس اکر 27 سب

 لا صو ہک 1/2 کس اب ما بوس تنر شرک ےل ےک حد

 روت ںوسود بو تا 14 ےک ۱



 72 ب

 7 2 ۳ یک 1 ے زور نو
 یز د اں دلا كم ےس بس نج ور وال ا ھے ا

 ۳ ترس یک دب درا ےس یل 7 یکے ےس LL ما ےس ےس ر

 سرش بی بس لاو وضو د اک ا رو تک رقوم

 ےہ ئ4 رکی سا اف کل ےس وسر ئچ ی ویت اھت ار اب
 7 5 دوس هرات انت یونی دا ی

 لی )ور کی ق وہ تسذقو ےل یر تن ےک ےس الرع

 ھے چ اکر روا تک نامے رہ لی لا نور او یک

 سس روت مو تاتو 7 بیک اعتسا ۱لا ۱

 مال ام ید وگو سا ما کد ۳ تا

 هاو رم لی سیا ںیہن حر رک قو لون رو ےہ ام ہر

 8 r > E at لب وچ رد ۳ ےل ا
 = 8 ۷ : جا

 ۳ 1 ۲ ِ ت رس

۱ ۳ 8 

۳ 9 

 ۱ یی پت تک گپ

 ی سما اکو ھا این همکار ہیر اس ۱

 مر , و و اشک ت نصر ۱ ی ۳
 ر مع E ۰ 2 او رے ایم: ےہ و ایک ۷ ھر 1

 مي یو 1 : اگے اہ کن ۱
 ۱ تب 1 اش هل



۵ ۲ 

 بسے ایک مدد رونمایی گچ ۱

 ۱ پس تستر کیش تیک انا شف طب ےےن

 لات ما لضنغ ال یا ۔ےیام را تم کب ےل ےس شوم

 ۱ ناب ید ہیچ توی ےل اد ہت کرب سقز سفت

 ۳ رل ی ے0 هد وجور مک سگ ۱

 ۲ سیکل دو ور ےس ادو لد ےک بیس ۔ںہ+یسوابوتت مایع

 ۱ رم تاب نت ی نر ےہ ۱

 ےک ساروا SS وار هر مع وب و رز رش

 4 اوور وا ےل ال مے رر کن اش روال ۴ درس ٹال دے

 ۶ ےہ ف لول ےس ھم ۳ سس ا2 یب تسود ت

 ل کے ی ۃدح امت واں اکر کا در ےس ترک لبیک

 معما سرود هل نی ےہ تل ار تاقی دا
 کی ولوم -( ےک ناب اه ولو چمران اک نا وما رک

ANEلایا وصار کس | ہل ےس تو وا  

 ۱ ےس لم فوج 7 ۱۸ ورع او اب ےڑور ۔ رم وسترن لرو ۱

 نا بسر سجا یو ود ےک ارب جی اقا کسب

 تو 2 د راہے ےہ با بارش رے دبی ولوم ۷27 مک ٰ

 7 - للو نمدؤاب وعن ج رک یز ےس ہط ی راک که س لک ٰ

 هتل ابهام
 ا کش 71
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 ۱ ۱ و ب سونا سی 2 و ی وارسا ,

 ۲ وک نا اٹ آی ایا کپ داس سامان ایا ےک

 دوا

 ۱ ۱ لا لس تر یر جام

 ۔ ددا االدرطل نر کن ربات موی ۱

 ےلانبراد سر ۱ ی ید اک اب لام اب ان شو

 مس ابن اجآ یل اک رکورد ۱

 ھ ے ت رب یوا بیا یدک ییا وال ےس راو بک
 ےک رابلل ۳ لی

PN RY DIVAN 72۳  

 ر ےل ےک یک نو کر هر مولد اسرارو اک کے الکی ددردا

 یواش لس رو ر لے ا ضرر دی ٠

 ۳ ات رکن مکرر و هوای تابوص ._
 7 مر دو ہم E ںیم ۱

 ۰ ۰ کی ادت فردا یک ططلف ےن مرا سکی نںوب ےب نام گه
 3 تر ور

mmوچ  



 یی د داری تکا کیا اسکی ار کک

 ںی یوا ید اش الشد ےہ انس کی ل و قے ےک ی رپ ں یل 7
 روا یل ید ر ںی ہوکہ شق نر یر ق نودا
 لو ضن یا یب ےس میشن ےہ ٹک او اے سکس ویک

 . . ووس مشرف ےس ا طور یر کور 5 لیست رها یر ۳

 + ےس اہک قاب ےب ےس ےس ناس ےس تیری

 جال کت عاش اروا تظافحی لمس و ےس ں درنزب کلا ۓرچ ۱

 سل درجه ےس ں و ڈیل ن ا اید ر زق ول بصناک دز
 ات ار واد یک ر ےس نیو رار کادکے کھو ھر

eدرج ین ورم هاب ےک تیر و ا ےک رہ  

 ٠ اا یر اس اع تام روادید ک
 زکر اب ےس سیا لسا ل وے تک یک رکے اما
 + ےس ار اوف یو به

 ےم ال ںیم شرف کرد نار قت کنی ںوہاتاکے یک
 ہل کیمپ ریس یکے اع ےس ای ںی

 سس



 ۵م ۰

ENE7 یر کی  CN:ی تک لٹ  

 2 د2 پن ی م انشا تفصبايس ناقن ےس مضر
 ے اہ ارے ا دام اپ ےس او سد نبار اکے ٹر یھ اب لا
 ےس لاب کٹ رو وت کراس افکت
 ب دامیر ادال ہود ابد اگ :

 اےس اپ 7 ۱ جو زار اروا ی 7 ام ۱

J 5لک امہ ایپ تب ےہ دوہ ون  

 9# رش لسی الس رخ بیرغ

 SEES 2 ۳ | س ںودت

 فوری شار یں ولا ےہ ابغا ن یارب ا | گار الا اڈے
 ۱ ۱ ۱ + یدک ول بم دل کنگ

 ...٠ ہے ۱ ۱

 7 ی ب شے 2R دس مے رسی ےس یہا یک

 ۱ ءا ج راہب سم ترک



 و

 تویوتا ںی راے امیل ں رس یشن شی
 ککے بلیط دا اکے دیلی بیع
 ن اب سالم کہی ےگ ام نر کلر وا اکی ام ل

 هر نکی کر دور یک یکم و ےس رک یاد کا رر ۱ 5

 _ لو هک کا رن ادرک عاد فی نادر یس
 ٠ مکر اں وپ ھ جنگ رپ ےس رگ اے اک د
 سا ۔ےبہ زن ت اج نو ا لذت کن امن ۱ےس یر ترک
 تو و ےّن رک لت ضح ےب اگل زارنا ںی خت اب قت
 ایک اک اناج راس نر اوہ فصاخلس ور اوہ ما
 ےن یکے س ن کروا دری ہے معز فتم اک( لو نیکی س اش
 لت ےل ر دمت لکو کو تے وک س قات قاط يلوف موجب
 ہوا اپ تقاط هر با۔ ےک 2 رپ نویس, ای
 تارا انلومترشلوقتوت با. رييس
 کرا لک ا ناق درک اڑنے کید ایم اش
 لچک فرا ںیم ین یکن اپ ری ں نچ مالا
 لقر ول شلرنا ا تمثاع یوضارس و ےک یم ی
 نوجد لاتی ا ۔ سنگی روس سنا ےک

  ںؤواتاڑیںیکںاٹہیو ںزہ/یراپجسالخألب



 من

 ٰ نفع یا یقین ےس نب ںی 2 ۱ ۱

 یر گول تب اصن کت تنم نان ما ۔ یھت سری

 هومر ا ملی کش - اص ام مم قلا لا۶ اروا نشا تاج

 3| ایریا اک ہود باہ ںاہ ایل بد ا احا

 موس ب هرس سنا ژاموسرا مہ اھم و: : سلیم و "

 ےک نمی 7 الال اواز | ےک ےس اج و تس سو رب قع السا ےک نا ۱

 2 اھت ا 1 ایم ار سیر واک تم ایٹرفا اف فوت ل دن اٹ ای ۱

 ےہ یا لین ےیل ے مر وه تسورت تع تاروت خرا دکضرخ

 ےاہبا تواند ا۔ نک یوم با یے سادن رقت ۱

 گرو کلر لوو وهم تر ۱

 كس سال 1 ےس قع شب ھب سک اف ود

 ےس نیا اھن یہ داچا اکا سرلاو کش اردا ےس یت

 1 ۵ ےک ہری سی حتما مي

 ی NOP یر السد ۰ رل

 ٠ بطمه تنیبصر دا میر قو کال گم اظع
 ولد * لیبی صفر ود اگ رپ تباع
 ہےاس حسیں ور ی تچ



 م8۳۰

 ۳ ےہ ےس ترو روح نا ہیر شے یت ےس تب 7 برا.
 گیم تل تر و تبع یس بوم سرب ۲
 کی ےس شورف سرا سرا سند ےہ شو ةا رسم ر ےس ۱

 حر یل اب ںیہ ےس اھت هتتسژاس بسی کرو کس فال ۱

 اک ےس ظرفح ع ول ےس فکنر بک کک کر ےس شقناکن ید
 2 اک 2. ۱ “لی سر ۱ ٠گ ۲

 روا وگو زید ليا" اب ےس تاک اوچ
7 ۱ ۱ ۳ 72 

 زر وا ےہ تل کیری نل ار اب بام کی ںی تخ ۱
 زاس سرو ےہ اص کر ےس تج کناں ملک اکو ۱

 ۶ ری رفع ضر بیم ترم ںی وضع نا -ںب ماظع ےس ایئر ص

 ےس ف تام حر رانا بلاط ےک ار یر ض تم ۔ ساک

 تو
 رک ےک سر ادد سکو صضحش یکے تنو وبا چ ہک

 ےن چبا کں وکر زب لی د بق رکں راو ےن صفت کن را ٰ
 ترس ساسدا ھی امیر سر وف رکو رش یکن روا

 لاو تشکر و ےک رک تح ا دیک نده تساذو یکن اکر خب

 روا ین کسی هد بلاک
 ند سرز؛ شابک اعشارتسوت اساس ےک باقی ول

 شه تست شبیر شک ےک اس یک وا مکر ترشح حر اح یک -

 وا ےک کر ازم ترم رک رو ود یب مرک ۱



۵0 

 وا دن دز جنگ رم فرخت ےس

 ری سامان حد یب ترض هی برگی ی کر جج اد اگ
 و 2 ق هو ہراظن سا یھب یھب گول وا سس شیٹ

 : 67 کلا مس ترضع حس ۱ اے سر ود رو ہلا ناسا لو وت:

 5 وا طلغی بم ات مارا هام سر لام با ٹو لاش سس

 لعنت هد نیر ای ی و ما ےہ رم ےہ عرش باف ۱
 یوم ایکو ای اھکد کسر ا اب ایا ےک کی ۱

 عباس لب ےک ےئ شک دری کن اگه ےس ےہ ہل
 ٰ اظ ایک مش نیا یر اس ۱

 ۱ f ای عر دا تی فس اوب م ایا ری تا برضا
 ۱ ای هم یک کر حرف سا ےک ن ید ن اک بے لا تور

 1 شیک کم پا تریلر تن لی اقا خب ترصح :
 1 هنگ کره ا داتا یک اتا ہنر ےن ےک رک

 ۱ انرکے ےک ایم اسار و درس ارکستر یت شا رن پل

 ۲ بسے ںوہاجکر ریو ا لھشکیکں و ور یم نب لا 4

و ںی مات ےس السا ےک مل ہیلع لیلا لوسب ۳
 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

 ۶ ۰ روا ےم 7 تر من کو سے تر کرک می السا سیا ۱

صبای ۱ ۲
 
 1 شنا تم کر یب

 ا نی رک 7ص ی ےک کس



۵ ۵ 

 م اع سیو کیس اکں کول ول یا طر صح ل ا ےہ سش صفی وک :
 رس باوا سر دسر ۱

 7 ان نت ےک

 7 ارب حامعی و لو کے ہ 2 ےس ساب بھی تلاش كا

 وا ےس دنا یر رر ادر تمانع 3 رم یس لور ہک رک ۱

 را اا Û) امخر ےس اور وو - حس ہانگ ےس ف فاس

 ےل ریل نک یو AA دنا

 یک 3 ر واټ یب سر ےل ےک ادع حرطس یو ربا یک ول

 ےس ےسہ

 10 دس بدو رب 7رس س ۷ اک ناشر را

 ۷ قا لق بام کس سو
 لود سوزن هرم یدک ار سک ےل سا ون ای
 یو ري 0 222 ےس ریل شک باو ۱ بت سرکوب

 رٹلا لورو دی یر مدر ر ے یم نایب یک اھ ھے

 ین تیر در ایوب اک تک لسی مهیا ی

 وا تسب مر ت کروا یضو ساو تم تیفقار مامی یا
 سجلوا اک الم ےس ئو ہر اب ہر 2ئ روٹی لا مر صر مت کیپ ۷



۸۱ 

 ۱ دخ سز د ات تحال ک٤ ےن کس ۔ے وپ ثوالم ںیم ۱

EEE 
 Î شرف اب ناب اکی فاتح نم

 ۱ ےک 7 حالص/ی ا ارو نمک وا ود <پ ںی تہہ یا ۵ دسر!

 ام ےگ کی یک اب اوب سی تصمیم 7اس ں اوایل( ےگ ولد روت

 ۔ ھر ات 3 وتماع ینا من یر ان ںی اک ڑ بلب یر

 رک مع انت س اےک ارفاطعق ذر ےس اوج یت شدا (ےز ےب شرک

 تیک ںورنر ےس یل اخه و ےہ کیس تماشا الو ۱

 کک استا تم سلب ےس ل ایریا ےس رے یک اےک ۱

 طا یکے نر ںی ت سس رار ی طوشب ےہ ید انب اشا لوح

 شیر ر ۔ںیہ ںی شی هوروا ےک امید ے سروپ سیم
 ره 414 نت و تسحاطا اسر رو: پس(

 ۱ ES دسر هر جت ی

 ۱ ےس سوم ےس امن ےب ا :ھگر طریطمص/ ال اخس قاتم ۳

 ست دف ںی بدا ےس شب ےس ا ۔ سکوت ١
 ےس ۰ یر تم اس متر. یس سا

 ۲ ےہ ا ام موس ی مر ےس ا سر رپ لق ےک بداف سس 5
 ۱ ۱ 7 نارا رت ;r تن رپ ںی تاک و س الفرار ۱

٦ 



۵ 4 ۱ 
۲ 

 0 ۔ںی ۰: پاش سیب ںوہ مسکن ررر شرک ساک رس
EES 

 ۱ ںی علمی داع موت میل دنا 5

 رک پس ہی برا اکم کس اپلدا ؛ مروا نامدار پ.ن یون لس
 IAS رک ےس قوی کے ساتل س ر لالا
 بسسنیکر یاب 3 کو ےس یک ہاوس ۔انکاج۔ اع ۔اماھک۔ انھی

 تکاب ے ایس طا هدر زا ےس اروا تم 72ص ار یک یت

 متقاطع زی لس میدن ل ےک نر یک کہ حی سا۔اھتکانڑج
 انکے ید اپل وی راہ کام ایا اک یہ ب حس سای
 انا ڑ الف شار ورق کر اس وا اص ےسو اپ طر. انمام ستم
 سم سب قو ےک وآل ورک یر ازاپ ا اجے مط .انرک سک
 1 اتروکید ازاپ مو بدو ]ان انس ساکن ای روا اللب لس

 واتس صمد نند سکه ےئاد یر ےک ےک ساو ےک 2

 ۰ دلی ذوعت گپ شوت سرب رت ےک کا کف نیو یر انا



 در

 ٦  5سم ھ7 ما ۱

 5 7 میر لد عرداروا شه شیوہ گا او ےس / لو

 یک سی راشن سوقا ےس اس لک تسب ےس ا اجے

 ٹی 272 ے ام نب ما تورت کر لاش شف اک اعلا ےس ہک

 7 اهتز تلا اشنا اوہ م ۵ ار اپ برش یو بنر ا

 ی الا ازم 2 “ےاج اب الم ناپ ےہرٹوک

 ٹاک ات ی و ےاج اب چت اگے ےہ هرزوگ

 اگے ابر ۱

 ۱ "س نب ترک نا رخ ےہ یس

 7 ۰ یس ا ویب ۳م یر سرمه قم

 س کر صدا اکہ ین فاسا ےس تسلم ریمل نا یٹست ۱

 ۱ وف رو یر المر قدی یوم تسوومم
 ۱ غیاب 73 اک فانی رک ال

 .٠ سی افزیزو لوچ هست سو معج اڑا ارتا ساید نایب
 رقت ت طس ف الف کتاب تسر کو تن ر ساک ما
 8 - رش س کد ات ل رنا هک ل جر شیپ قیا قلا
 0 5 نا ر یو ےن یک ےہ مان انکل

 ۱ ۱ ان بودی آب 1 /م 2 یوی



 ہک r ساق ہا ہل ات رس سی ےوے۔--

 د |

2۵4 ۱ 
 ےک 7 شف “رخ رہ

 ھم ےس 1س لیکل سوا دام نت ارنب ہللا یشن تیر کس :
 ۱ ناب ززل وارو یی راس ےک اسطلفس ا دوتراب۔ ںی ۳7

 له ریبن سس وتی ییا تعا سیکسی یوا سم
 گو ےن "پںم 19 771 22 ےہ لو اک را یس فلا 11 ۱

 ساب ی یے ا ےک ایکں وہ انب ب
 سیب ما لین فرع رنک اب بسی سیب نر

 مج ےس ۰ . ۱ جج و

 ردیف ماست گو ےس وپ ںی ات رام سا صر
 زن! ںی کک خیرین رستاک

 نگر رکے س نیو بس ہد ہدرگ سدد کسانی رنک انوا کس هد ہرزہس تاں ولاا ےک یس
 گابو اید بالطو !E نکی ےک یا
 الات دا رغم اش نام اف ے السا ےس ل اسوس و ہت
 ضس ےس اٹسروا قفس کے ٹو ےک لاو جول صلارلع

 انب ادو ےسہ تلاوت ےس درسی ای ا
 دال کراس کر مای ص ایل وسواس رک س

 مم ےگ ۱ ۳ ×۵

 یک اکی ما ھکر پاول کوا دم ی یو یھب روی عا ںی
 ق یو بین( زااس سہ اذ سا تلو چکے کی زی
 تز سا ںیہ کل اتا فور دا نو بیع ں راپ آهو



 “تین ایں ہلنزمپج آںیتْہْلز اہ زاس

یو آنا شرعا
 5 ا 

 ۱ 2 رر دنس دب ايرو رد ےریم ۱

 کک ان انا راشد وک اوم انرک

راز ایچ وہ مات اک نکس ںی جرج ہی ۳"
 5 رقوم ٹیم کر 

 2ظ ےس یب با م ےس و او ےہ یل اهن سا وآ لباس ۱

ب عاص ںی وم ایر کلا رس ڪڪ
 تب لودر رق لق کے ے

از ترانے ید دا سالا ق ..
یاو تقرر ےس ی د 

 

ک اتم ا 2 یت بن و 17 اا لب 5
 ے

سم ہے رگ تر 1 1و ۳
 ےہ ۱ ۶ اے 2 

 ییا یر کوک
 لینا ای صو

رش ےک کر یں ناب نر اب عت ےہ رام حا ںی
 سہ لا 

 تاریک وا ناک ناک تاب وہ اکو 5

 هنر رنک هر
 SES سو کک

ر تو .
9 ۳ دچا

 



 ٩ بے

 ےک تولا رجب« وات ف لا تار کی سربسم

 نیت روا هک ی کر را سرکه سو اه تاید ۲

 ۔ لمسی یا کر ہت ںی ا ای اسیں وت اف تے
 + نام اعلا الإ ا نیبآ .تلرف بن دم ت سار سیریل املا

 نلوتسد ذی لعصا رد اروا اھ نکی ٹاس منش نلیحل ۸ ۱
 نل ٹا الدا تراضحرر بس ترک اہل ری نل ااعال میر مر لاج یک

 مز اور من و مو تر ران وک رد ۰ کس ےب نفسم ےس برا انتا لو قلع ےک نارو یس هر
 اب ےل اس یں مولوی نا ود وت سرہ ب ییا ر میک نج ےس صن ےک ی اتر شر ۔ ےس وہ ست یک سل با
 ےک تشو کرب تیک ضف ی تر ےس ربی اردا - ےک

 لر و ا بیش وخ ہو روا روانپ غاب یہ سسر ۱

 د اکو ہر نصاحپ یر شکن ابی تست کس وک

لایق ات[ یہ رر ص صا ں اغ برا یر را ۱
 

 شل وا ےس سم ام اک سی ادادغ تار دو ار میس گی نا
 نر ناخ تای رک القاب حس واتس



۳ 

 0127 نزبر 7 هاو مر شه ےہ سی یر

 زن فتا ےس لم نا ےک رب شکم ( لر چر ی ؛لزہ فرز ۱
 ۲ 5 ٹا طز شش ےلعتم راز یر ۱ ا نیت یش تیا

 ۱ ]۳ و کت ز خر ہ|

I DIESE: 2 7۱  
 ۱ یزد ی ےک تون ںیہ

 لورد زاس ے امر بو وب
 . ىب وا اےس تسب م

  iا 2 یر ؟ر فاکس ی اھ 7

  ۵یا ۱ نر ۳ سری ےک ںیہ امر ا ۷س رک 8

  5 ۱لوز ےس ی تاتار ا سايۓر < ۱ ۳

  1ریس ماظناکی اوس ین اف یا. 2 7

  nتیک بيرون ا 5
  0٣هما ا فرض فیس اربن ۰



 یا TIS اربد
 باا ے اورو ر اط

Ir ELI :که  

 وب قوت لد
 ہا ات سن 2 وزش رہے سام ۳ ٢

 مز شاسی رله ےک ڈس ریاض نانی

 ںی نر اس بل شیو رضي نر رو یکرادر ۳

 کی وین

 انس دن سو یاد تلک ورک
 لو ارز منا ہک ہبہ شا یتا ما۔ اگ | ونش لدژٹ

J4ةرسا بز او | ترس ا رنز ےک لس يا اتے ا تما مے درز  

 2 ےس اص رسا ارپ لو عرف تن بج ےک رک ےک ے نس ر ۲

 ےھت سش دنیا 9

 دوا ےگر ش نور صید زا ور اسم هد <

 ۲ 2 تاک ہک ش ےس نیس زور یی رل ارواح باش ۱

 ۳ اون ابا ا ]ا ون ر ر ثلا ار عن دلا اب بس

 e تیل ےس ےس او ام سا سس ۱

+ 



 7 رس رز ںی 1 4 وصف ۳ لب

 ہہ و و هو 2 ۱

 ۰ 7 00 Es اج رتن
 ظن یی لوسر رے ہی بط اکو او یوسی ٦

 ٤ ےل تقوی کہ تمل 7

 یے ییا رم بسابدچ بم کز شک ماہ ب
 ساتن سرش اب قل اف کس مس. فارس

 بقل اب سا ںیہ ایک ںوہ ان ل مردے خا اول نک ایا سد َ

 مر مازتلاز ان یکم اب جا اسکے ب ےس »نسبت ۳

 ےک سیزن ہڑور کرام: 9 هد ایما ےک ےک تسرک

SERT۱  

 چرم ار ملا رفتار اہ ںولواش مرک ۱

 ۲ یر وغ يدور ړ پرو طع ن سواد ہا ی یکم جم

 یر م صاف کمر گلا ۰ وم ضم ےک ا

 یک نریم نوه گلد مگا ۱

 ۱ ایت سه ےک ےک مرتا ستم ےک دوز اپ ما دار یس

 “اد ہما دی دا وہ



٦ ۵ 

 وک تار ۳ خمس مر یہ کرو | ےس ےک او

 "ِ هدست تراش انس گرافی ہن وس

 ال الا مر همتا نس للا ےکر ود
 رش لیش لوس تسکین اعنا

ASTکوس و ]حالا ناوضر ما  
 VA وت رعت تا ںی |تسشا اج

 و ناک بیک تو ناپ لر سو وس

 رکو و تنل با "سلوک سا یک رزوضم مالسا ۱

 لای و E را ا مائع ۳۳

 هر او ے اد | ےرسیےیس

 اکی سو ےس او اع تم سمت اد رکے دی ۱

 لات سبکی 2 ےس 7 مود < ی

 ےک ے طر رس م رر ھل ا ےن ینا ۔ ےس قوم ےس ف

 یک ےس 23 مک ید کس کس مک 1
 یکی داش یکی ساروا وب ےس یل یر سودی اش

 ہنی کل اٹل اولا Jal اسم سا - رم ےس ےک لے در

 r e) ےس کر کر گو مچ لب



 اب

 ۱ ۱ اجسام

 7 رد ات 0 سرو ر یر ےک .ییاچت

 ان اد در ارهبات باب ںام سند (غلوارا ات سخر ایش او

 ۱ مداد قتل هک تلخ یکن ح لیگ

 هلو داب ام امن اے ےس سون رہ تیر ےن ۱

 ۱ ےس لاو نیست ےس روا ےک لن ی
 ۱ لپ ایر اه ںیم قی PS اا گرا

 ۱ 1 ]مه ے و بارجم ون ےک ساس ےل ےک ےک ا نو ین را ۱

 ی رت واک رقع ا ناپ ساسیرگادو کن ندا
 ےس ما ی اس -لرع ڈان ی مه

 e 0 ای ٰ

 , Aید ۳۳ نی 1 5
 یم سس اب غرر ارا سفت تس ۲

 و هرس اتد انہ ناد اچ  ِ E-Iو امرانب ا وم

 سرا ںی غلم کر اما عم ےک سا ےس ایک ت یو
 یاس ب یا قا ادیت تپ امت ۱



 ء٦

 7 رک لع سکس سلف گماں

 ےن ناطدیش ےہ ظفاکت ین و ںی اسا یخ
 ےس 20

 ےل سننا تقی 4 ؟ گو زن ہسےلباح ۱

 اوم 4 ار توت سم سای تک اے وت لا (گزب

 تھ سیو ےہ ات منو شویم و سال ایلیا بح رو اس

 سا ےک رر ا درک اک ا ساید بش لا رشک

 ساکت ےس aE ار لی ! لیست 1

TLSسیری کی اڑا اپ  
 روا ۔اقنر جوس یک سل و اکے سب ل ان ںلاوتا سک در

 الج ےس لو ر ےس ا۔اھت سم دوج سو اگ ں ار گری

 ۱ سل امت اکا وتر دا نت لا و ےس تب جس کی ےن

 2ل | ےک متد اس تا ساید تم سارا کک

 اف یر وا ےب ا سرور وہ اگ فا تنو کر

 روا یر ے ٰی اترا کت سس لک نب سس ےریو

 ۱ ای و ایک اکا رد ہور سل ۱

 ران سام منا اید یم انب سی لفل 7
 و ںیرایفاھ گرپت ایان ی لد





٦۹ 

 ترقد هر هک زر 1
 کب تیر زمره لو تب ترشح

 هر ےک رر ہ۸ تار روا اساس پآ ےک ںارود قاردا بان

 ؤا ای اب ارتتا مناع سیکس لو اش کس که تم بات

 زان وم اش کت تعا ۔ ایر یڑم ےس اولا ےک اک رگ یس

 تن ا پر تنوار رغ اسب رم
 شم اس یاععرصا مارو ت صر ی درج مو

 ےک نام ربا ےس یھت تی 1 بیوہ

 لباد یکں واد ےک نا یب ید یش کروا ده ں ولم روم رر

 رکن او ایر تبع نارا رو بوش ناهار

 یم ںولدروا سم کک ےس ں وسا ارگ کل دا ئلا ےل iE ا ےک

 ھا لدہ در 7 5 9 شا

 نیاز لرد لاک ارس اد 'ترشى باہ

 + ےس ورم وا ص رپ سر ی 7 و ی



 سامساق اک سب ےہ یق وپ بنز اجروا شک تیز یک زویرت

 ین ےس س ےس اوراد ۔ یل موہ شرو ےس یا
 یل اعتر ٹداروا ےس اج ٹل ےس رتا وہاب تار یک ارا ےہ

 بای ر ی |. شب ےس یاب نیا وہ یت تک مگ لاط یر معین ھ ددا دا اکر اتا یر عین + ےس ےک مکی رہ اف
3 



 دا

 ۱ نشر کک سیہ اش چے بیت

 ۱ و ںی وک وم اش دا کیا

 رر سوخت ےس ررر یک ں وزود ےل ےس ولرم ۱

 ٠ ےن ناک ڈا دف سیلاب ترت لوب تلای
 ی رشع گی انب اڑا ار کش 34 تاسیس
 تای روا تلف. نت حب کس اراک اٹ

 ےہ ےس اج میز سی کو سس ہرا زیب سد

 : یا ارم ود فیل ب سروپ ےس

 2 ا هسس رم انعکاس و تب جال 2 هللا

 نیما یی اھ ےہ ی ام وم باس قتل اتسر فس ےن اھ

 یر ا رقع و او ۔یگاروا ی راف - ۔ ترس اکرم ماچ باک

 لا یم پیٹ ساخر یک مینا ںی سکی لالع ارم
 وک س مح ےک ۔ سس ملعی طا مے اد مد کی سنگی ےس

 | : ےہ لہرا
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 .. قاب 4 ہیک رویا

 راو یس واک کور ۱

 ۱ ۲ انا کد سم منا اب روا ےس اوورسیز اش تسوا ك٤ ےس لو

 ۱ ۱ نصرت ے سو هو ترناگیمر جا | لاو تسروح رز ورک ۱

 1 ی ےک “یش س 19 2 تر ROTA شرو

 و ےہا(اجا رمت ے جے تاب

© 
 ٦ رے مے

 ۹ اج رم راک سر بد ےس وس رار ود رےہ تھر

 ںیہ الصا 6 هل ۳
 دلم

 ۱ نیم اسب رپ

۹ 
  ileروم  3 FEEاتخررر رح پہ 7 ۱

 هیت و ها ےس ں دز ات یک میٹ و. ےس 7
E ا ۳ رک باب ید صفر دیا ۱ 

© 0 

۰ 

 سس ۳ ۰

۳۳ 
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 ور “وہ ىلع علا رم ا:

 مک فا کا غایت شرک م

 اکے کیٹ اف ہر فر زوم و ےن نبات شم لاک
 کی رس یک ووو اپ هرم ٠٠ے وہا سہ یا سرد

 نسب لو ات یم حیا
 7 سوز وت ں وہ الروت یو سک ۱

 منو ےہ ساک لیک یر اک سلوک یر ویکی
 ےس بشت ب ی دو دور

 زوم کا وضو اشف کت تہ اس

 روا ۔ ےک ام اھکیرک ےس قام ےک زرو یکے ری داوس یسک

 ا زن وا دادا نح 7 9 دن ےس رانی نیش کد ا ارو لوب پا

 روا قا ا مو - شرب سس و وس 022 وتی اسلا ے

 ۾ کس رات ین 7 اب و وا ۔ںییراداڈو ےک نود زا کلا

 هو 0+0۷0

 ذی وے س ا ۔ںو یہاپ اک يک
 کش هو جت | الا روا ےس یار و کا
 ° حلل رکی الاردا ےس هپ خبره



 ع یس
 ۱ ےک اد سود 9 ںی ون ۰

 . ۳ اره سا ورا اط رانا ریل ےس ۳ شر 2

 بت و یت کک اع اون. انا
 ۱ یل یا وے ای لارڈ لوب ےن عاق ےہ ا

 1 شپ ےہ یی طی اور کلا
 ات يا 21 لوک ےس یس وبا ترضححرے ان رپ 7

 ۱ وج 7920 کر شرک ےس زر

 ۱ بل بام

 0 دصلا رخ را ےک ہہ رم اه یو لٹر ےس در

 ات لض بےںیو IE EET ترشح
 ۲ هم ام بکر ۔ قور ہا ب یھ ہک پس
 ا _ اطرد ںیہ 0 ۷ی ںی نایاب امور

 ال کا پک

 مم 5 وے ات اس او مار



1 ۵ 

 لان 7 دیت موتی سبب ےس ےن ایہ ےن و

 مارک ورک و یر اب اکی سل اور یاب امر فسق سینک ا

 5 وس رب بر برج ۔ ےئل مات نت اساس یھی
 سش لات او رو 7 درس( ا ایان
 ےک از یک مه ہہ نام. ےس انسوکت ار ہنس امو
 لاا ئورا ام تر شه اتو

 7 : لینک یت فا
۳ 

 لامر ہیک ارج تمہ توف رکا ےس تن رے لا

 ها حر در وو- کس تمالع تل ےس بو 2

 لیتر شود شل رم الي سا 2 رم رک ےک

 یک هد لاد۔ےہ لن اب هر يا عن
 i ایک دد اک کک 1۸ کندو سلب کس ما ےہ

 خزوداک اٹ سہ لاو پا ےک ںید ب اوبو باس

 ںار رس ویو نم اکر رکا ےس ےہ ےس ماترا

 و هساسر تماس نزن رصد اب

9 
 ا سو ےن وبال



 زی ,I س ستی نو ریڈ ورز طظ یب ۱
 مع متر رخ ۳ 4 گرو مو شی کس رک مو 2 ےس یم ۱

 نیامد یسلا ےس ید شے یک ر إو زا ب رہ ےک رسو بل
 ہو اگ بودن گه خب

 ۳ نا يت نيف رد 02 لر ۱
 مرمر و لع ار ںی ںی د

 میپ ترشح یو بتا اتر اونا دیو لا سس
 ےااوا شاکی کرک اع ےس اینوص سینا ےک کریار شلال م

 ٠ می 2ےس مار بیت اش گل اک آو ٤
 .SS و ںی نند

© 
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 اے رپ سد ےس کیم دریا لو بیل پسی فوت

 ۱ س زو ےس یر دیتی سد ہک <
 7۲ ا سد لوس ور



 ۰ و ںیہ داد یم اک

 حور یم وہ بیعت اد کپ اچ یوم

 حص َیسنَريَض صا و - بو لات سد رش

 ب اما بشار ین توا کتا مت نیوی کت
 اکی گز چتر هو ےب (فاتحالانع) ان کب وقوللم الار اے

 تر تر ات اناس رار کد ہار کل صاع حا د انک ڈو بدر صقم ۱

 وا یک فرص هو تی اه رتراکی درو ادا غ طو

 کلنز گن و فو وص اشد عرب عالص ا یل غل 5
 یت اب ہو ۔اگے کی لاو اشو صحت تب ےہ اتو ن علا بعت

 بس ار تا کے سلاح سیر تا 5

 لال که سر اڑی هو - یوم نور تم یکے تس یی 27 ۲

 بشار لو از فی سر ی
 + ےر یکم ںولاور شد 227 ۳۹

 شرم ےن اسنے ځد نان سا تقیقح

 رگ اہ وه سرب ےک اھ نشا ےک و نی 4 ںولاو
 ہد الخ سايت شش و ےس ویا قر لولا او ۳ ۱

 تر کچ ۔ایآ نوافل رکے ت ور یھ ما ۹



 ےہ _

 رج ےب فا سہ اچ
 ۱ ۱ ظن شنان یکم هات

 ۳ دیر ےن ضر کے رر ےب شوہر مم از ےل

 ر 2 رنو 5: یا ہد رکیپس

 روا 2 تر ےہ س وار طعب

 روا رب سو تارک یا اوت تن سلب یاب ۔ شو رس رش رشاش

 + طب تضعدح گے ےس تی ا FAG و ۱

  eقا 77 فرص 7 ۱

 ارتا اان سر میم لو لرش ته هو لا بانڈ فا

 کروم کسر اط رود فارسا سار ےک ن یاو لس 1

 مکس سنا ج ںی تل یا سون و سرفه ےک روو تب
 تو ا ترس 4 کس وتو می
 تک ہر وج کک

 لا زن بر تیما چب چرب
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 رس تب کل اے تیک ۶ ن ولادی هوردا ےہ YY نفاس

 هی تر جن لا ےس سی مان "7 ےک لا

r 

 ہیلع تی ویک ن ترضحےنر بخت کل اسر رکے رده

 صج ےس روز لاس اپس ' ےس رو تست رو کت تین هک

 ےن ںونود ۔یھ یک تسحر بے اوج ےس هنییوش د2 ی ورا
 ن ارفع ضم زاها یکے سالن ول درس ور کدر دا اما کشا ےک
 ےن ھجان ن وہ ات سانپ اس ہل یں و در سا
 و کیس قلعلاک تںرعم

 ںیم یب | ےک ےےئ یک اے زوار ریو ترم

 لب لل تش ئو لوم ےگ سایر و
 ےسا رن | یو تل فش می ھہ بب ےن

 یس ےن ےک ےس یکے پاپ ےس مدد و ۸

 سنا ےس فلا گر یھب ا کن زا ےس ری ےک ےک رسیور رر

 فلت ےزہدا قالغا اینستا یک ۱

 6 وہ ۰ دوں ہنس یسک ساید تب س ےک ۱



۸۰ 

 ۲ 09 7 ریس
 ۱ سیزب شر لاتر قلا وہ بہ ٥ان نگر ےہ اشوان قوم
 ۲ ̀ سز شیر کت شسو بات رکے انا کے تن ی سا سا سری

 ۱ بیا لو یے ہم کو جے ترانس چیز ورک 1 سک
 تمہ ںیہ سیتی ےس ڑوم

 ۱ یبا سک اورٹںررگگ ارا ےل ےڑ زوم ۱

 ۱ 2 کم اش واہ وت سم نل یٹ وم ہو ےس ںورز گاف یکے ضم ےک وو ک نا ۱

 5 تیر اددسن یھ یگ رکن ا .ه رپ وو بس یم سوا ےک

 : چ لام لص امر وم ٹیرشاوہ بین لعل کا ات یکن

 ۱ ۱ شین یس :POY جہ

 و ی اگ ٣ے الو نو ا اک یوم باکس دور
 ٦ 7 5 اگ دو اک قلات رگ رب میا

 و ۱ .de تک ا

 ٌ ۱ 9 یر سسر راکت

e۱ ياد پینگ تک  
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 9 پے لدراد و ام اب وهم ارت نورد ول ول 4 م یک

i CL یت ۳ و 
 ۱۲۳۲۳ شلوار را کن اس :بستزوو ۔ ےگ ےس اج رللا ۳ت

 جے ےک ں ورو ی ار ہزاو رو ےک ںولاو ار اوایید- ےک ےنننالھک

 تاع ید ےہرکے یو ی اوہ ورد ایل ۔ وا لک کپ
 سر ۔ برز ۔ بس وب اک ل العل کا بیس اوب ےس بسا ساروا
 نا یکے جال بیک قفل ا۔ ںیم ماع ورغد تایید ی

 ےک وا ےس یک شارجہ در ےس اھ اید فن ا درت سا ٠
 + تسلیت

۳ 9 
 کر

 < سال میگرن ساو یی هنگ ج ےہ اوم بیم ے س

 ر رھے _ رش ہہ رم مر لو رک ےہد ۱

 نو هاگه سره یه ےک کک شا ضر 5

 دگر نسترن اوج

 ےہ ناپاک د ریت ود اشد ای رم اوم بسر ه

 هاب ےک نم راس ` شیک ن انیط سرو ےہ



AF 

 7 : 7 bE نک ا اد نل اج دری هراز ۱

 میم لم .ےس نیس رک عر اڑ لاک تسسار هر ارز ےس ود ا

 . یواش ورشی داش صبا لای 2 نکے ایمی کم ہما ٰ

 پس یھی ٹک نا لر ےل رز ےک الو رعب ےک

 807 ےل پس کلا ۱

 چتر لے کرا ےک امص ساک لوڈ یک ددول نیلم ےح
. 

 لزوم ےہ اتتد یا کلر لا هی ی رووا یم 2

 وا اباسین ایرنا ےس یسک ےہ نوو رتو و
 هو وے اب 11 ےس نی اھ ابو ںاہہ ںی رشا

 - چروک دارو 2707 اش جات مم ی و

 ۱ تبسم ڈیم ٹو هاش ے یک کاور

 ٰ ٰ OE نت سل تو /؛فلا

 ۱ اشوک ۔ےہ قتیل رو یس
 ۱ بوم ها a ےس کس نواں اہ



 فی ون

 ست جگر شر 2 ۳ یب ےب ایوب
 5 ےہ اج لر »تام مار ںیہ اپ نر ر صا

 E سرب اکر و) لولو لسا اب 7 للو اہ اھ ات جوا ےے بنا ۔ ں ۱

 ۱ ٰ : ےب انا یاس بلکه ایک نید وو وے بل ۱

۱ 

 فدا ماتم کم ا ی لم
 e4 روم ےل ےس ےہ ی ےس سا ارتا ےب سز و | رس

 هاست اتم هر

 یہ سدد یں وکی آے الد ںیہ آلن یکن 7
 نو او اے یاس وک کش کلا بر ام رام ںی ےک ے ام

 ےس شو ریو رپ اوم لا ا بارم نالوں سو ۱

 7 یو اک یل رم - اچ ںیم ےک نوٹ باند تما

 7 ل ر دیم کت واک مالعا تب ر سعخ لاس ٢۵ ےل سا

 رپ اش یک ا ںی لوک ےس سرے
 سرایز ےس کا ے | ےہ امی رد می ی ن اس ےس ےس
 سہہ ےہ ارت مر لعرب ۓلمگر ب ت سس ایس 2

 ۔یگت ین رخ طی “کد ےب ہل. یف ےس یا
 لا ےگ ےک ےےئرکم AG ا یوکس ںی ابا ےب و بسا

 بج ناس باب تیر لے ڑپ ترو کیر رسا 7.



 ۳ ے ست ی تم فلو تم یش ۱

 1 a ا 3 ری یب لورم ك سس ۱

 ۰ ست لا شور و وے ری
 ںی را اے پارہ ںی ےس ہیبت سنا سک

 ۵ 5 ی

 ۱ 7 ۳ بس با رکے ات پتر یک

 شیوا تنے هک ته نا
 الت تبیین بیاع
 منم ےر تیزاحا ےس روگ بے یم سا راں یت

 یس ارپ اب س منو ںیہن 2 نیس تناول ورس دد

 ۱ لو اکر ایل اکو ے فا جشن د لوہا توالت ےنا

 ۹ ی error هاب ابحا نقل س یر اد سرب

 » ی / ےس ےک ی یو ور ۱

 7 رو 7 ا ۳43 و نور طعم ارم

 ناگ ازار ےہ ات سم سروال “سلام ا2ا ہ نور تن اات 5

 Eas برم کس هات ںی ترص



 ہم

 ےس لوح | وم مٹی و بیس

 ۱ ول _ ےئن روا هتک کم سو شپ تو ۲

 ۱ تس الاوح یا یو اوت کک ںولاو ی ایا را ف

 ںو شو هتسشناس دودا ےس 4 ااو مم ےس یکم حر رر اکا

 بالا اف ایت سون تہہ رپ ےک ا
 ےس کد سل زودی مرا کر وس رش کو تکه سد ال ۱ ۱

 گنج ںیم ضا سرد د یی ابر ع آں ی فا
 د ےک و از شش یب هم دان دا کے ہما کت تی ۱

® 
 یک اص یکن یکم الس سیف اف یکن اوکب سار سے للسمأ

 ا را اب اسد را سس و و۶ف اص عار 14 و تھک ےس اا ی ۱

 - روتی رک کن ایا کس کن 2 ےک ایگ ہر ی
 ےک یک او نس سطر ںیم وی ورم اعلا لل تسرشک ٣ ںیم کرس 7ھ

 مچ 2 سہ سب اسب شوز واک
 و حسرت کر دن جک ہن ار شب وکر را ےک سا هاو رخ

 شر شو اس 23 امور اپا ب ےس هام ظن یىی کس مج ۱

 3 ےن ف شک اب هک اوان

ب منم مس
 ت21 



 ھے پا 0. ۱

 7 تم و هی ۱
 لاپ لو اص ےڑد وم کم یک یم رک "لر ۱ 5

 ' احن فا رر کبد ےک لاا اک بیز سخا انب را سر یکی و 5

 ۱ هرگز هد تل پکن ےب تفم 5
 دری ارس یی تک اکڑ ایسا یت

 ۰ سس حعالطضا یک لاد س ںی رت ۱۳ 5

 ہک دو یک ۱ را ی یس سر سا ' ۱

 یو ھ اے زر 7
 دیر وی چاہا اوہ فام نک تیم اذ یکن انکے کک

 ۱ لو بن درگ ید سبد سر هدر 5

5 ۳ ۱ 2 1( 

 تازه اچ اندو مکس تب ےس نا قول سم 7
 : E ر یر دعب ا ۶ را "نیت عطر ںولاو ترکہ : لپ ٦

 ۰ 7 از نيد و ج ۸ کا ا رو ہاکی نما ۶ لیگ هو ی وکر کک زسصاہاپلود داتا اجاب قوم ےک

 سس



4 ۱ 

 + ںہ عرف الجبیر تر تی وتوا 7

م ےک نا ہک سون برد یا اس اگر زب ۱
 هک رد یک ں داو پپپ تارا

 ایم داری اوتر کارو ک ولاد ےس ایی بط ای ای لٹکا:
 و تله بل اک کیا اب

 اقا نر ع یتیم قامار تر ں رہنے رک
 .ل وی د داف ما۔ نویی فلک وہ حی لالی

 ےس السد املا عت ا ار وا ار ہم

 ` کدوم تضاف یں ومن: سر درا ان

 سم ئالا افسر که .قق تبسم اه
 الا لا رعد ادا 02 اح و رس رس لار کا یو ۳۳ ریز اوبس

 اوم اہک س شر وال سل اھ ےس ےک اماه ہلاریلا ڈر ۳٣ الا ۲

 ترور وےسز و رب نب ےز امی کد برف مو نس یگباوڈ 3

 حنا لورا تایل مال کلا قوا صلی

 1 - بل او وا تس اندی 7 ےن رو ورد تند بجا یک ماس

 ماوس اپ سیف درد سلف وصف تروس سیم



MR 

 کی ضح نو انسان سس ےس < تہعلہش یگ

 2 ھے PIS اکا ےس ی اهر کس تاک

 ۱ ۱ ےک ملا سن سہ ایا کس اکے ےل دب ڈر سما چا

 تے من سم تنیروصسا اتر یو ےس ور نا س ریسه ےس ں از

 7 ررر اک 4 ہال مر ےس را ناز کی اتے سال

 ۱ موم اک محرم ےس ےس سرد ا ست بس و یر ٰ

 ۱ | ووا کر گا وا ۔وہ امام اھت فلسشکورر ےزاوار نل س رج اوج

 ۲ | اج لوس هکر روس دف یک کوو وت ور اب تک

 مع و 4 رگ ضد ازت ںی تیں

 ۱ رگ ےس ہنس برتر وکلا کسب تیکه مس که رگ سش

 سکس حس ٹپ رشد رد رو کیک س نااار ےس ۳

 . روا پرت سد سو سے ۔وعےضاعمو انس دس یل 7

 ثب حلق ڑو لا تر یف غنی

 , کر ت ریا ب رج سرا ۱
 . . ابدا کی لری ںیہ بدا کن ایسنا ھاب سڑک ابا تر راج ۲ ۱

 ںیم مالا ایل دا سلب سرو کر اش ابا نو ےک کے پہ

 اپ "اج ی رس 2 مہک سیداں ویکی ےس 7

 و لوپ
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 1 2ھ اعیاد سس ارد
 ول۔ںید هسر ورود اب نرم 2 کرک ایک کا

 وو ندا ین سس اکس اردا کچ هراز ۱

 اک شرک دو ای ٹوک سم سار کے ےس سا ےک فا 7
 پا وا ےس ما وک ےک ا اوہ اول رک سوز کت شا کرک

 7 ںیم سیٹ کی کس ورم ےہ ات ےل
 نو یر دق او یا فملس تب /

 ۔وہ یراق

 بو ر تم و ۔ ۱

 ۱ ساعا کر رہ

 رب باو ات ارم توصیف لفنوڈویر یا
 ۔ےہا کل الم لا نے ا رر سیر

 رکن واو ےب ےب ام یر دار سام ۳ را ق کردا

 ۔ا) و ا تا LOLA ہ اورا 1 نیک

 ھے ره یل بسر ہا نل A مل ہل ا

 لورم تو رل سدا ورم ۔ ے او یسوا

 0 ورڈ لوا ۳ ےل طا ےرارومتس درز یگ



 4 کس تست مک بشر دن
 ا رد رگ دب ہت ی

۰ 
 رتن اک ویزا دا عم .عیط

 ۱ 0 ۲ ۳ ۳ 2 یوم ع داش

 تي سیتی یل لورق یر اس ےل ےک بم ےک
 ۱ 3 ست ےب مر یار بید دلم جردردا تا

 ۱ 12 سای تس هان یاد ات ست

 کے دد ات اڑ فون اقا برا تور یو 4
 ۱ ا ام تصر اند ا اکر لا متر امور اوس هد بزم

 گی اج انچ دایر 4 سا )یر نت بم 2 ےک ام

 ۱ زود هد نت جا ایان انس ںیم ۱

 5 یگ ندو کک سارع اینک

 باہر کک ید وای از ےک ری لس ام ےس ۷ سی

 ۱ 2 7 ےل ے ید اتا تحریر وچ ایلن ووٹ ول اک طو راعم

 7 یو اد قر هی فو ےس از ل
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 سس کمک وی ام ےس ن ید ےس قوي
 بر ےس ےہ رر کیس تستر کیس ا تستر عرالصا

 یلا از وت ۱ 4 حس ا شپ یر یھب ںی نر لون شو سویی رے دم ےساپ اب ام طرح

 ی کر نا
 تمل باطل لے! یھ وذ شی ای ییا ےہ ۱

 ےک نا لاس وا لص قو نام تست تار ساز

 ہہر ےس | و بت یسک اط اروا پمہا تربت اس لب ےس شب

 م تبع ےس ترص اتم دنا 2 ایلنا رت

 وراپ تہ 10 رد < سس 7

 یس

 ل م بب روس جال هست

 ار رسوم رد رش اوتل ازا زا شک

 2 راک امر دارد بب ل یمن 20 شوره

 دم 7 بسم س ں وندر تچ ےادو ٹرک دک 17 | روا بداء تیں

 یر 7 ںیہ تعا اروا وا تی سیو اوم شوا۔ 4

SIIلال ادیب هو و گرد روا ےس ال اوٹ ر میر فسا سمو  

 ےس بام اب نور ےہ ی تن سکس

 وا - شام لا ےک ےس ادا یسک سر اش یا ۔ ےس یق ہدان
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 یک شا ارم راع شے ی

 دام 7 س یر ل تہ --ج
 7 ورد یاب کس سا کے رے رکے یک اپ

 5 نادرا ون لک تر صل نر کس ہن تار ےس تما

 27 تن سبک ع ےس ےس ٰ
 ہک و ۱ انھی لوس 0

 E ری نیک
 ۱ و ےک ےل ےرہر هوس جاب اد ےس ںیہ ریس گر تب

 ۲ ۱ 7 ہود ےک ای ریود ےہ کتی در اس اےس را

es ۱ 

 . ی تم شکر شير ر

 3 1 4 00281 مس ز ےس ےس

 ميل ملا وتو ا بم مس نگرش هو .تساجاانب
 تل ماش 0 ام حرطی سا ناف اتمر سلیم
 ی تیزخآرو یس اچ نیا f کت صز 7 ےل ےک ر یاو

 e گایا



|۷ ۱ 
 برا .تیربش* ۶ ےل سا امی ام سس ےلاطرس حل اوره 2

 ۲ رز ۱ ۱ ۱ یر ستبسا 7۳ رامسر شل ےک نا ےس تییورشآت س اطاروا

 ب گر ےن آر اگ نا ےاو ےناپ مو ےس اد

 ےس ظوفحمع دار ےب تیوب فوت وضع
 . ساز سر نا یل طا کں وہ کاموں یم نبی کج

 رک یس یاقددعبےکے اجر بے رم ےہہک پک ھی ٠ ٠
 هیت اسیر یلدا ریس کک اج
 رس یا هنر وم ت ایڈ ویک گے ق ابی
 بنی ےس تل ےس ی اک ب نیلا فیت می ب کام
 اتار و٣ افرا اتار س مان ساغر ایس تار
 ۱ دور رقم تیکه سیار دا تی ان کاعد ید“

 -. که سانت سم

 مرکب ںی لو | رحم تیوعد یک اما یا ںیہ لاک 9 ۰ ۱

 لبیک اض ای اد پع سچے یر ر ئالد چت ا الوات ورک اتنا
 ےک 2 ل امت ارا ۔ںوورک ت فر ےل ےک ا اٹک شی أن



 کک ںیم اب ناصر رگش یا بابا اپ ےل

 بال گری ےن ساء اتا کی کشی کیم
 دف اتد ییا ی

 رومال روا سیر او ا وں روم الکسا اش نرم دیاش

 اردا بس حر تساتلانبدوت سدان لر یلارف

 تونم السی رک کم تره تپل وہ ات اب اند ادب نی

 ںیم رت سرد هد ںی کت مخرب لوا راب البول ب ا

 گام ین زس قد ا جی لیس رر ان ڈیم
 ۱ یس ایج اھت نآرقوکں ور رس یک و قضت تبع شا ےرا ارت زا

 ۰ ہوا ےڑےٹاید اہل قعرہبے اخترب ۔ایآھ کا ہر گجگ وکی ھے نیلے لاش ںاوہزڑملوں درہم طط
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 9 لد کت رسا ور رکے س کب یک یخ سے گر ام گی مج ےب

 لو کت ہا او ےس سا ےہ اکر ےک رم وج ےن یل امتی پآ
 ۱ یکم زو

 کم تست یاب ۱

 ناک و فر طعم قل دہر ار رسک . ےہ تو بھ نو
 طیف مهسا ورد ےس طا | ریل اگل ںیہ ےس ں گز اکیس یے

 ۱ اج اس یک ر رت ےب ان لانگ رسد ھو بست لب ںیہ ا

 2 افسر قوت وڈ بیع تیار ےہ ی تب اپ 4

 ٠ یگ چت شک

 و عتبات ساک یادم ا ےھت
 لن یشسپ بیک ت شی یس یم ںیم شا رض ہیلع لسم یب
 ٹی شب سسر روا دسر ےل وګورو | ےہ او کر ر ور نم ےس یس

 فلوت ومضحروا یاد ںی اد نام کہ

 ل إمی یاب اتر سن شک ےس امن کک آے ھس
 ترک رب و ےتد قشر ےل وہی پد دواں ال

 7 سخیبا ورک نایت ایرج ی اعر ۱



 ٰ روس و قاب

 ۱ ۱ ھے اب

 اه
 r اساور 7۷ تقوی ںیئزعےضحب ۱

 ۱ اک نکل ےک ان ٹی ےن امر ےک ارس لد انچ ںیم یا زارع ےس

 ۲ ما کر د سی کی ور اہک ۔تی اورا ےک تک ۱

 لو ژ ربا۔ ےئاجآھ دلا ہدوت۔ ی اہ زینب یتشیزروخ سه بصیر باب
 ری یش لو رکی ید اتا رسک تحت ۳7 ۱

 هر

 ۳ e - قاپ لعد رنا ار لک عید نیرو کون قفس هاچ لج راب رک ۱

 تن و ی ا

 3 ٠
EE Eےک ڈے كاز  

 ۔ ڈ٦ جنس بت نرو و یک

 20" رج بم سر
: ۱ ۱ 



 ۹ے

 سرت 27 رس ین ۔ےۓئ یاب امو ادى مری سا ام را

 هه با باا گروپ ای ب درزا ےہ

 دال ہو ےس هرشاطع ء مشیر وکیل ول او کلا نم ےل تشو یس سار

 ۔ ےہ اہلی اک یا ےس رکا ایکن یم شکیب کک

 ےس ایل ری ی اض تن نین زار !ےرارق ۔_
 ۱ ۱ جت سس سہ ۱

 ۰ ےس افت قید تر
 مم ےہ سس سا هو کم یاس تک را تصور تشک 7

 ستم روتر ویو نو اکسس افلاک اس
 0ت سم موقت ست تیم

 ۵ هو کر نشو سس 7

 تل رات نیز ایر لا ںاسکس یم ں ینو ر یک
 ۱ سا ران E ںیہ

 ےس یا رٹ ترام یھ ہا ہاں یی سش

 ی ںی مفتح ته



 هم

EAI]روی شورش  

 3 پس ییا نیت اک ےک دب ناس ۱

 سب لت ے ا
 مند و0 ارٹلاءایلوا ٠ث یو(

 ٰ الموت تم یا اعترنادوتو نهم رخ فجر

 دن ما فر 0 یس در ارب الو یی ےک

 _ شیوہ ال ےنزو شکر تم سخر لک ںیہ - و نگ رک ۱

 ۱ ببر ره ده ٹن یار وال تر ی کا ل `

 کے ہلا چو تک و هر ابر مم وادا 1

 هنر 79 نا ری ۱ 07
 5 دام اما روا ےر نہ سب ] 77 س ےر اس

© 
 1 هو و یی گر وتس رف ےب ےک اہ اک

 و او ناب 7 بلد )یر ےک / | بس یی ےک ا نسا اکے رو

 7 ور ےک ارز نون 1 هک

اتو دپ ن ددد روا تب
 ۱ که چ 
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 ي سس نا اورد ےروضح یم سلم ن ك

 شا ا ں۶ 7 تے

 ۱ - ءال سا سب -ءابرزو-وعرهاء .نطادسبس رت ویو لاو

 دوا لار “سی رگ ںی یل لاب مش ا عدی سینا بس

 شوت سرای( ت رر نیر ی تگ شاد ےہ یکن یں کا 1

 اغ اکے اور ےب ضرب ےس کشی وا

 هستم یوم ےل Û رٹ جک

0 
 ۱ بوک هزار الوا . رخ اسی داس یو ی ۱

 1 هو یل اح حصار < اک تاب ےہ )وایتر اچ شا
 ۱ + وبه یر ے تم کی وضح

0 
 تکیہ( اجل س رتا تلعر وان ر ےل

 سو | زی ماپ یی سایه ی رواج ول چس تل 1

 سیتی دا رب یک کر وضعروا لا۔ںیہےرراسسب واب از برش

 بسیا لابن کیل ہے قرب یا تنا روف



 ن
 یک داور بنای نایت
 ریقفاش رونا ب إلو رمال رمن “نام لویو ا ےس نار
 لا زاہد لود بیبعنں ںویٹربت ار ہت تالاب لع

AAعفسم آر یا ةر اذرد ید ای  al 

 0 ی یس ےاور ویٹ باکو کاب تنر

Og. 
  ۱ناسا ہاشإ لو تنفس شلو

 "دانم بسی مک رخ نی ویک ٥ ںیہ عبا

 ۱ ی لوئ اٹھی ما نکس چپ

 ےک

 2 ری يک هو تست لاو
 ۱ - ارتا یت ی هر ی نر پا ۱

 ۱ ۳1 اسیر ا ےن سس کم نوع یے ا ابا ۱

 ! EIS۔ ےہ یو ای یز 3 2

 ارب وریا اپ گن رک رس ۱

 وو ۰ دز شان تحت 0 ۱ ۱ سک :

 دا وک
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 : یکی گی چا - اپ یت

 قطار بت کیر رس پآ
 یک نا ےک سنو عار ذاطع نیب کل وا ید ےہرد یه
 ںوکوک کپ ستر تش باما اش یکن و ےک ا کے ھی سلاو

 سه 0008س 9 0
 )دا اہ ٹل کش کی در نوبل پک هک
 شک ب یکے ان ماشيهاضاکبدناکه ای رند لہ
 گے ایہ یکے کلا تشد صلوات
 طه ایر حب سوپ تهاجم
 ت گم زن رنا کاتب س ی شومان تک کو سای
 ےک اہ ری کر د یف ید اک کا ت راست
 ٠ے دانی نوار

 سلفردا یگ ں لد ۔ ںی ت اتر ر لال برأ

 یز اتد کیلا رر ریما یر وپ ےس ماو لن کشا مک ال

 ے اب  غاب ےس سوا ےک تشہیر قع ےک ےےنرم کے اہزوغس



 ے اکر اجابت بس

 ۱ ت ےس بیت خا جم وا

 گیر تنا افر لک ا ۔ ےہ تبع لای ی ڈ کک
 تمرر ایک سوم :IIE TIRE یکی

 ہد ہیچ یہ تم یر پس ۔ےہانہیضاددخ ےس سہ
 ے ۱ + لو تنل وہ شبا

 ںیڑچرہں و 7 ساون ےس اہ ید ھر ورکر کم ریڈ گرا
 رس ر مے سا ےس تداوم شال نمی اشد احط یا گر ۶ی

 ۱ وچ وہ شک ید گہ ماکت س را اھم لدا س سااک

 ٠ : ٠دو ل زانی تم یش نایادم ی اہ اب

 رخ ©
 ۱ تخریب ا

 یریض وو میم ریو تشک 7 و یب ناس تس وپ ۱

 گو شور تورو پا ےک ٹرک ٹک تاریکی

 تورم رها عطسه سدهای ںیم
 ۱ رگ۔ےاقز اسکں انا اک صر نر نم اھ ۔ی اب رام مر دا ۱

 . لب لب گہ لا تم ے کا تی



۰۳ ۱ 

 ا حشر سکا اب لح کے ید سر ای ہو همتا کتی ۱
 . اظ اکا 4 ارج A تم علرب بسر دستک اڑ لیا ےہ ۱ ۱

 دادی اروا .«بامک اب امر و یس سرما ے ںیہ ۱

 رب »یو و ورن نالا يا آی یه سيم ۱

 ٹن ےل سونال تست نم وپ س ےس او دن هک س

 بے کیم مشروب ا دکر ف ناسخ رد ارس عم روا ایس 3

 بج ہن ف دا میم اورنہ ل ی تب 1

 سير مم

 از اس این وخطف ر انا کوچ ہا پے کے رت

 سلو | N کرک اےس EEE ار ۳-۹

 ہیٹ شپريخ اتیلن ہد یوم
 سچ سس فو ها ر دار نیو برم از اھ ۱

 ج ےس ات رو فر

 .تسالو جا سا . سرو و تست کے

 ۔ے اا رے تاو ہد کوس ےلو اہ خرسموشا سد / 1

 ۱ بر سکس اتم کا 9 اکے سام رم تالعروا پد ۱

eرب ےزاورر ے غ نو وب اتے کر ا  



 لین نو کر یو هم مسخ

 اگے ٹا

 نیلم ,IN اسب

 ۱ ا واتس رب ردا تماما

 ر

 e و 7 ٣ے تضرر صف
 < یر تس نعرو کتک گینس ناب لودر
 < بازو ۔ںی ےب كربحاصصر روا بسا ایی ےہ انا ان

 ۲ یکن ارباب اسان E کب سنگ ۲

 5 fi افرا 7 نیک بش بستر هه ت تب بر

 ها ما ایلام يه یش عات ادا ںیہن اں لب ںیہ ۱
 ۲ نوين کبک ن رو کم گل وش رخ

 ` ® 1 0 + اپ ۱

 2 راگ ہو ھم مایک باب یک
 5 ۱ ےک اور رس سا اول ول هری ۳7 ا وا

 بم ےک ا کر دا ےہ بس جونگ گد
 ات را + چاپ بس فسا اقب ۱

 ا



 )یگان يک باک
 ۳ بلاو ساب کس | ج1 سا ےہ انزب لاعب ھا > اں ولاو ملا وم رد اک

 . ورال سیب نیز طصود ےس اج ٠ام ہیاکن یم ےہ ان

 ٰ ےہ قرت نام یکن اسا تس رو ےب سرب .ر شوت کر ون ووو

 هج ات ردوا ےہ قاپ قالی ںا حرطس ہانگ ہر

 ا تیرو دیس سار

 یی IL رو سش فیہ حد

 . ی لا لپ سری سد سیہ سن یس
 بیم ںیم ےرزاورد یکے لے ےل طی لوہا f نام لاش

yeرام سس ےس او رو بیس وزاد رو رص ےس اوسول ےس ار  

IEهزادرد رر ترص ےل ےل فار سل اے حب  
 ےسزاورد یاب ےس ےک غار سیم تنجح کیا ےہ اتاپ

 راند ےئل ےس اٹ حا اد خو هزاو و بیل شرم
 ضر لوز اورو یتابردا یسومم ےہ ری ےہ ے ۔ ےک
 نو لصلا اع بل اعللا تسر هزادرد ر رص ,الگلام لگا
 ر هغر دن ےسزا درد بس ق اہ باسا از رشت |یسلاو

 سرکوب ےک یر ۷ ی مکه ورد یص
 تکی ںیم ادا
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SS ۱ ۱1, نت وا  

 رشا نا ن ایل ےس اتا سارک هک يا رسا ۱

 4 ارم دس را ہو سیم کرو ۱

 ٍب 0 اإ یا ایا لوب ۱

 ۱ یو ip ےس ب آش ہے وک
 نا ساب لر شال« ی ہک مل

 5 چ اتر س ںیہ نامی نامی روال وت

 320 701,0 سره
 نيرو گور ےک ین ےک یک ں رہن یورپ

 ۱ لر ب لیگ بیت کر لاا بر م

 دیا ا 2-یک مادر وا اکہ 7 ماعا او ےن رک د نوو رر کس کرت ۱

 فدا ےس یار انچ رک قالب تے ہ ان لا ایا
 ےک مے چن ئی ۳

۳ ۳ 

 ۱ ی وس سم 5

 ۱ روا لو ےک رخ ےن یر رکں و انا وس

 ۱ 5 کپ اچ ۳7 و بکر ناسا سی
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 4 هک اد رک

 ببر 186 ولاوم حلاروا مدارک ۱

 : ضیا یی n نیل را رگ

 - ےرھرگ جان لات باک اهدا
 ںیم ا یک تو شو کس تهویه
 رول نسل هک بمون نیو و سال و

 ہا اس رد یر کہا یش سس. بآ
 ےک تدم اقرا ایا کا ری ام

 9 تم ےک ویلا لال قا نک لاوس گند

 ال یھت ڈک ابی امت اک سس اد یره

 سروال وتا رمل DAE نیر بلک
ikeرس رد سس وا دونم 93 تساوی  

 جان ارج هاست ےک ستی کک ددد
 : سج ملکی ۱

 و ضد یھی روا ےگ: اي او تشکل ارت



 ۱ ےہ ٰ

 7 7-0 ںیہ وع و وجوه رر ںی ۱ گیم

 ۳ اوتار امر ییا ریا تس | اور اک دان کیری ورد عت ۱

 قاسم ۱

u ۳ 

1 

 اپ ا E هل
 ٠ و نسخا نمو لا 2 هک. لات دلوف۔ ےس رک ںی سید

 را اھچا ترا وا تارا دیت هک نو لا

 ناکا رتا ےگ وپ اظ نر رے ای لع وراپ اع نلرو قبلا اترو

ہ رک 9 چا روم
 ۱ اس کر

 ۲ ا توقع ےس سج سذ بهتری رو

 ۱ ۱ ۱ + چ تمور کبک اطا

Eهمی رس  

 ۰ سس گه



 ۱ .. ٠4-٦۰۹ یے

 راد عح یس ںوماکس )تھا هکتار انار ےہ هک

 هک لا وج رد اتر کاہک کریم ئل یس یون
 ٠ ےسو رھپ داف کن استاتیک تا نھ
 تان ام ساب نان کار کم دز اد ےس اک کک او د ےک سید

 ۱ رک م یادی ےک م ںیم رم

 تلبرپ ییا صع یذس فی تو شم کو تن

 ۱ اک ت نحع یک 8 اوہ الو ار ارگ مشروب روت ما جا 5

 مرا 7 ۳ ہم ر : ہر مچ

 ےس آس لر مم اکر باس 0 او ترت 7 الی ںی ںی

 ہت ٠ هشت سعاضعاولسالاک

 ناشیر مال ساب 2 ےس ےن لس اے یر نکس

 اد بارے سیر کک ر ےسد یاد اب اھچچ اک ےن لس باس
 ودر يک و ابن کبک یو لایت کتبی ینارک
 اه ں یک ش کلید یہ تام مور بی
 لو باعا ذی جن پ هو سه زیر تک
 داپ اسوہ تن ےک ی ےب یکی بیک
 اب کل اے نامدار قیاس پر گه جی ےدخآ



5 

 ۱ ۱ ا ۱
0 

 نوبت س ا ہے 029 ا

 ك تر وطن ہت شه ےس سا تاقا شوری لول ربا 7

 لس وچ یاسا خد یه ارل ادرک ق رو یکدم
 و مات بوم رک اتتد هویج رک

 مهار و اکر تر ارز وا بتا کو راہے لورم ۱

 ۱ روض ےک اینا ی لایت اکر وم روکتے سم ےس لعل کر نم تہ

 ۱ شعب ت ت و سور ےک یزد لابمعاےکں ونا کن اس
 لای | ےک تیم 7۳ لس تر سرو ۱

 ئل کے ان yT لابی سے ےب شاز در روض کیا
 اک ٹا هس اج و شر ترس لا دم تب 1

 ۱ ار اپ یخ اں ید یش و ر لم مارے لن ۲

 دی ےساآول مت ناک سما

 ۱ 7 رم 22 پالے سیار لم بمب یک ر



۱۱ 

 ےڑ ناز 2 ساب اے بیت سک

 ۱ ی بیو کام ےس نشا( سا مس بس ا - یھ

 ےہاط با رول | ےا ات نزن بج ۲ ام سم ۱

 ژان (ایلانب اکے زا ےل کر “الاب یل اذان ںاس ہک
 ےن لس ۳ یی سالاب یا

 ہک ریس یب ےیل یس ںیہ سوچ یم ےک اکی سز ہوا سہ
 ۸ مس تجاری ۔ں تسحر دورغا ست لامپ ےل

 و آج او لر حر ازل ¥ اڑٹر وا سرما ےک ہے رک

 لو تقدس کپ نی نایل۔ ےک ار ثنا دعب ےس ےس الر کاکا
 101 راش سوا روپ تیروم روک کرو شل ا توں لوا

 تک اک ڈار کگح رل ی ساد ے کس کد اہ یربب یکے ںی رر ولو
 کک ا لے بملق دو رورو ےس اجا یک

 2 اروا اب یر وی ںیم ی7 کس نالا را کرج

 کا وپش ےس i سس پل 2 1ج درد ما ںہداد ناب

 نی رپ یر اگ ایفون رج وز الرع نر

 ین هاب

 اوز رم ارگ سس شل توش ںی اثرا ےل یوم



۳ 

 ی دیگ ور نت
 ےہ اوا هرن السا ےس تک یا ںی ا ۱

E ۱۱ تاب العطا ر اط اسا ا  

 ۱ وج ٰ

 7 ےس نیرو آے ات نور ورا 9, میوے پے یم

 1 گير بر م یسک جا اس یا بره حال

 ۱ فک 2 بس نوه و مر سیر

 ۱ کس راسو ل یلدا هو اپ ےک ہں اے یس وبقت نام

 وہ ےس جس یز تسار اور ےک ایم ترضع کور اض ری وہپ اک ۱

 5 اع اتن ںی ایام گم باتو وب ےک ا ی اعلشلا ںیہ ٰ

 و ٹن ےگ ا اف

 7 .تسیزطی ر SPS و وای 2 ر

1yاک سل اق ےک سا سم پر بے م م ایس بوم وو ردوا  

 ۳ ایت ویستا بصاصر وز اوت 13 وہ ام ۱

 ۱ 720 ےس وت اکے لیس پتمشور مو ےد ےس نسب ےس

 ںی ےک فا 0 و :

 ایا



 5 رس .

 ٍِ رش لس سا کسب یا ے ناب قلعاک نا ےس ذا ء امن جہ ے

 رپ رک لوکس وارونه ان اعتمر ےس
 کل وم اتم سل اروا و اب !س لوکس اس

 رج اب ۔ ےس ن ڑی تشعل ید م سا ے اتری کمی کیا
 ناو ےس وہ تل اف یھی سا تاپ ص ےک دون ٠

 ۱ اس تم اس سم بیر سے ۱

 رک تاسيس کاوش ام ےس نعم
 9 نر هد سس شرک

 اکس اول ر در کہ شدا ع ن الیہ داق لار ی یس تزن ایک
 “سم رو ام یس ا یوا ے ںی یر امر ےس ایج مم باز

 و رود ےس ںیم اکے وس لی
 کراتین سا مک وهابی اوج ساره
 پے یم و کل رود ی یک 7 ہو سوار 7

 وچ ےک سا ط فہ ںی فنی ںی
 فلک انہیں می ی رر ج یمن.



 89س ۰
 ی نوش اکرم ناد ید ریال ےس ترور ۱

 ٠
 تیز میسر

 ۱ .تسشفطاس وه ای ارور کتب ا ف الف عذر ار سو 5

 دوری ۔اگں ودرکح رال ھاو اگ ں وام نانا ےس ۱

 ا د ی منم 2 اک یب 7 27 ۲

 ۱ ښو 7 ۳ هضم کلن رنا تيرنڪأ
 ی اوتدماصوو فی جیم ۱

 2 نایاب لب ی نسل دہ ۱
 گر ایا کیت ب اص ید واو لای ناف

 واال ۲ یخ موج دامک اوہ اند یمکس دااوہانیل زن ٹی
 5 هیات سنی ملانے لوب نشیب وس ھی سما ےہ

 ۱ گیری تین بزرگ 7 ےس ا ای راتاو

 e سی نس تم, ا لس امور لوما اشور

 ارا ۱ ا2اس امہ ۔ مے اردک( اور کے ۱
 و کرس ور

۰ ۰ 

 ۳ 3 رو 0

 ٠٦ وج عج

 ۰ و ۲
 و ٦

Eê ¥3  

۰ 
 ا ا ۰ اب 7 ا
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 2 ے رام اناج ےک کرس ےئل کک راز کل و کز
 ا ےس قت یم حت گر شیپ #۳

 لس ےک ناور تار سکس یاد ار و امر سک ےک
 ۳ اسم رش ار الع یدو عج ےس ر اان ی ما

 ے ا قوت یکم و نوب مے تے فرش ور ےک ےک تراز
 5 ادب ا ا و درک وب دیره زود 5

 ۱ حر لپ ہزئاخ ےس اپ تل ر وتو

 : يزد 5

 نشو و ےئل ےک ایر دے رک تد تا

 اڑ ٹن ںیم تی اکے سس یر لس اسکن یدک

 رپ گن رگ ےک سیم اتر ینا ید اسو واب خاک لوا

 + ںیہن ید رر

 راب ےس( سیب اسی ڑی یت ترار عج وبه
 لان کت ار ر پاسو یگوہ تیاب سیر ودا دئافرذ

 باب والا ۱

 ` یرھتآ علپ رہے نخاومرت, ںوہار/لے ردم



۱۹ 

 ۳۳99 گاز کر ۳ 1 ا

 ہر سہ At) را
 OE تم ۱

 سس مو ےہ یو سوی

 ۱ يا ےس هک لدی نا ہک ۱

 ` افت نایب اک شاقتا کای ےس شا رکا دربی رکاب ےس ۳

 ھکوئاضر حیا اینک ترامیم کلا راوتل الف
 ۱ رم خام رگ اچ اب ٰ

 ا رک ۱

 نو ات | اح ےہ
 ھا ئل ےس سات ست انے ےک نر تسول گه بطخم 2 ہتھ ےس

 ۱ 5 ان جم ہم ی وات پلاس تک یر ا ته



Ile 5 

 تست و مدرس ےہ درد - یو ران او "5

 ۱ تین ۳

 ماس ںیم اط سان زد مر -7 اسکی لاک
 قاز هی لاع شود لاح لات کب جات د لپ
 5 ا : ےہ اتم تا ہیرا

© 
 رس شیب رایت غیر مش رس تی سس انس < ب

 یا و تورم ۔اتبب سکتی اس اوت وب ےس یر ٹل ےک روک 5

 ۱ ۱ اب بر باش ردپای ۱

 فا سس تی ےس نوبل سلال رسا
 ای عو یک ا پسرا دنباپ یک زس یو یک یکن ا گول

 ۱ 2 ای کد مر ییا ںی جرج ۱
 : رهن 7 لپ

 ےہ اب یا مه نو روا ےس لک رم یس رش ےہ ڪک ۱

 تین اس ےک نا ےس ےک ےن رم مرفت ےس فرح ںولاورٹلا !

 ےس اص طے رر 22 سا یر کک تسع اطا روا بسدا



 7 مم

 كرار ا ےک ری سے یک تی ۱
 5 کرک سس 5

 uray ںاسرمے رم ۲

 دیس نسب ٠
 ویو هد مد ورا هرز از نل س الطال ا ۱

 ۱ ارم کزن ےک حزب ۱

 5 0 د حسب ی رول السد امتی س لازم ۔ شپ ںی کاپ

 ںیہن یو ق اننا سناب یعاحے رس نیم ساک مصر اس ےس

 _ربویضرع)سیدیمسساپکں ویل ِںا/ںہاتم
 ٰ فتو اروم ارب س اتو ںیہ اولو ازم سین ےس رک

 کن یلص ےب ےس ےڑ ی ت اتر بطير ا
 زایی ےس بز تا کر و صحوج یک و سم هد ۳

 بلک رپ اے قوم السدنباپ

 نسب سنت



:۰ ۰۰ 

 ۳ کر اکے یک آے سا کیس تسر ستسخ کل اکے ۱

 ۱ بام تیر رستمی زرد ےس نھ یدرد شاه( اه 1

 ۱ کد اتتسا۔ سے کد کت گم لقب ید انسا ےس یر ورنہ انھی ۱
 هاو لرو ترک ام ےس اےس نی 2

 دشت ن استاتیک یا ۔اگ
 20-0 ۔ ورع بایں وہاب ایان ل باک. یکے نم نمک
 د تب تاج یکن ا ددا ںیہن امہ ںی ےگ ہر ا

 میت ن رار اص ەر بس آہ اج یس سیب نا یک یوم گز یکن جم ےس ات لر اهن میم
 تننجہ و روا۔ےا اجل رب اھ نیت تاج نویس ہت بحر

 + ںیہ ع لیپ اک

 ی میشم هوس و
 تساوی سی هی ےس مک ا ناک اش اک ںی شد ارز

 ۱ ترض وفد تا. اتکا نا ےک روا ےس نب ےس اف اٹ اش

 عر کو ذس آے آں لاو بج | رر سرچ هفتم ام وما ۱

 ۱ تار ند ےراہت مو اشب کک اوف ۔ ںوہپ اتاط موی

 ااا 7س ۳9 تیاجاروا ایم شما ۔ںوہاترالامد



 ہیرو ہے.

 ۱ سیم 027 2 هوم شوپ نا

e٠ ےک ر کای راب وب ےک روڈ کیں نالو اد یر  
 هلو ےہ تہ تیس سید هو ےگ بت ہت

 ا و 8020122۰ رگذ مک ام ٹا اج رو سا مقید کوم

  9 eعن 9 ۱

 قدر بل کر جک تا ۰
 باس ملت 7 وه رام غزا ےک آ ۳ ٠

 و و0 هرز را  1 eو  Eکج وس

 لاک )ہ۰1 ره دام ۱
 ك السر ل وزا اتدرا لا س لا ےس نایب ا کوب دیس

  9دار نراس

  ۱ابرو تیا هنر : ۱ ۱ 9

 بس جیب تم < صد 7



 ا

 بارے یول کاری یارک دک س قور ما وت ھی دار ٠
 ےک لوک کھا ے کی ٹی کوہ ین آستارا یب

 + ےسومرا جرم

 ٠:ب مرق ایکس اول کر او ڈس ہل را نی هکر یاد ےہ صحت نسیم یل ان اڈں یہ یھہککں دانم عاد ےک
 ےل ککے نم ورانو تہ ووت ےک ایی ی ااو ےس اد پور
 یاد لاو ےس ناک مک یاد ںی کنن کد لاد ےن پا ےم للہ لیا
 سا زنم سعید ب ےک نمي نر تم اول ام
 رتا س دار راتاو رم یوں لپ - ها ایک
 یے ہر سوگ ہو ر یب ےک اھل رک ےک ا ےس حرص لع
 یک ا سی ےک ےک اورہ وص او ےتک ساو نیر ےک و
 یار ی ۔ان اس س ےن وے اد ےگ کی ند کد ایکو سیم
 یا ۳/۸ ریس بہت وع ار پ۔یھتی ڈا ین إس ا ےک یے ۳

 ۱ و ا رپ نیک لد ےس

 قداس کلام لیا تب سس بیا
 + هبسازب رگ یر وال نایب



 ٹا ےک شیب ٹنل اس یا او ںاش ےس نھ یت ۱ 7

.# " 4 ۱ ۹13 

 3 و ےک اول طا ار سا می "هژور تعش

 پچ رر بر اقب وخ کردی کک
 تر ر ف الخ تیا اھ مروا تس ےس | حس

 گنج -. یس یخ یر داریم
 کک ك ردد لش ایاھچ اس ۳ تب ترم

 سا ےس وک

 di انہو ےس ےس اےس بک روپاپ روک

 از رکی وک ا ٰی انا 7 بورس یس ند

 . نآر قرآن ںیہ ں ویال ن ا که تیره ها
 پاو ےیردنبھپ شه 0 یا سے

 یہ 7 ا ا وبا بر مربصه

 اب هی دیک کروا ےس ال کرانوکںوناسنا ےہ

 یا 2ت ۲ رم ی ات سس نیل



٢۲۳٢٤ 

 ھر سوا ےہ اتر کیش تارک تا ھو وس اس لو ۱

 . لا ریط ژل روپ لاک درد ترم ۔ ےس فلاخ اکر وریو سوم :

 ۱ :ںی ےس ل کم رم ںی نا 2 7۲ مي ےک اہ ابال کن حا ۔رہ صفا تین بلم

 2 کک نار سل نوبل بج ۰
 ںی ےک تستر اس ےک ما ےس 21 قا داد راگ ۱

 ےس ےن ہار ےک سا ہو ںی اھ ماد ۔ے سہ هو

 اروم رگ ویو ور شی ران ایکس کس بد ۱
 ۲[ ناح مر سن ے ےس اک نا فا ورم شرکا اتروخ

 ب ےس دارت ں ور ےس ںی دیار ا باپ ا

 سمو وزع ٥ایک کے ےن ترک کر ےک ا ۳
 ورک ور ےس “سان الا بلا تم دیا

 یا ےل یمن ورم تری تم ےہ

 7 | جلب نیر دیشب باس هاش بم ےک ےک یو و

 مس دم اک ا یز سا 1 نوک ےس دار سر هو گنا تم

 رو سر ےہ ازین شات
 سرود روم و بی ےس ترو روو ووا اراب ا لک ۱



 ۲ ا ا ۰ رم ےک ٰ
 ۲ و یر ول لان ای شو سم 7 رز ۱

 ۱ یل ستزداد د ےن نانا ٹسیڈییپ مس اه نم اچ

 ۳2۳ را شو ےہ ما ے ےس یا 2 رسم یاس

 ۱ اک ںوروگنر !ںودرمروا وپ ن اش ار ویر یم ناوک ےس تہی راس هو ۱ ۱ ۱

 7 ۱ ےہ اکر وبا ا ا اب تو سر

 ۱ تنش رس ںی سرے سزا ا
 نی دیو روت ےہ لس امیر لک ےس اروا ےک یب

 ۰ ےل رول یتیم لباس ےک یہ لم السا تاک نر مکے می لر ۱ ہی وک ہا ںیہن خس سر ہلا ںیم لک ۱

 : ر جاے گز وار ۶ هزاب ےہ ان بډ نچ ںی البان

 و را ھو ےس ٦ زر یک ارگ وسو یا ۳  ایےےنر یب ا ےن صاف ں ایس اپ اِ ومن الا ا ےک ناس

 ۶ و فال« 2 وسروا الو سم ےس لی ساز ریحام وز



] ۳۸۵۰ 

 5 سرب تا پس شی سرک 7 ور تسر

htدرب بسوں وہ  + 

 فا رومی 1 کتک ر

 یم را که ےس ں یر دا پے قو صا ان
 © ۱ ': ہے رن

 ےس ے وکر لور کتا و 2 وما بمر امسا ری بج

 بال رک اہک الی را “ا کما ارم اب قل یس

 زنان وک نوا رر تل ےگ روکے ےس سا

 باگو پ عع اڈے افر عب رم و 0
 ںی سیا ہیرو ۱

 ور اورو إط فن یر اولو و بن اولڑ مو رتن طس اہک رےہ ۱ ۱ بهت کس ا

 ا راز سای بر او لوکس و ۱

 وے م ايا مرگ سی کم ۴ امیر نم ۱

 ا کیت خدا: درنگ ع ےہ اسر زون اھ ۲۳۳۰.
 یاب ا ۵و او نوا و اوس شب



 "تگ ۳ 1

 رواد ےگ ا 09 98 حرم

 1 هما ےس فلات کو تے ابا باک

 ےک وسیع شتمابڑمپاگۓ اب ہنی 7

 ۳ اپ ےک و ریا بدان. یی ین کس یاب لایت ں یاب
 ۱ نوا دیو اوف سس نا ےک ےگ ےک ےس ےک سز دو

 ےگ چ یچڑ بصاص اش سوا ےہ وت مدت نیل کول

 و7 + کروم بعد یلص

 نا اٹ رگ قو اگ بج ۱

 تي ےس و ےس ی اھت گرا ایا اپن رے

 ے ات سو 7 ۔ےس یر سیب رم کوب

EYےل زاب لک س نت رظافع یا دیک هو سس  

 ۱ ےک ےن انا تف لک ےہ اس ا سیر وا

 : مل اگ ہم تعا سپ ق وچ یس 5 ا

 2 رم کیا اد تیم ںیہ غنی یر
 ات ات کرک ںی ساحل ۳ بسیج ل ساب



۲ 

 ول سرص عرش ےخ ین اپات عاج ی رام
 ال وس اب ایر ےب نک سکس سحر چی و

 بکس ورم دو ہوش یا ۱

 ری لک کن اسار یں امد ووا سبب کلا کن وب اسم
 لاک اک نه ان یار ںی سا ۱

 نکس ٹوٹ کل ا ہو کید انہ واشر

 ۰ ےک بما ناسا او ے گن ات 0 ےگ زا هکر ۱

 ںی اچ سلب سری دال کر گا ۱

 Es ہم یں اف اطع تحرک 3 ے لاتا

 لا رم ولو ےس و الوا حراص تم سس وز ۱ ,NI ادا یک

 اکا کیٹ ترس س کان تم یبا ام ۱

 ل ارفاعد گر ان لع ا 0(0 ا ظاعد ترضح
 اوره تس یر اں کج نیس لا اب اف سس روا

 و رشیک کا ےس ںی را هلو ےس ١ ہو

 باکس

 ۱ یر ریس روت سوم

 الف



pa 

 9 بم ۷ ۳1 ی ی
 ےس اب پا ما ںی ۱

 موج روم سج
 ۱ نت ورخ یر بيت لا

 وک یر یم سیدی درک جم کس ولد جک نی ہد سے 39 ۱
 , روا ما صام جر ضم ےگ گیر اس بظ ےس او و ست لک

 + شتر ب حا تدارصا٠م ×-

 رم یا سک
 ےس راول ےک پت یب هدر یر سالن بسا ۱ ۱

 : : - لو لذا لص رمت کردا ےس سوم روت سم هدایت ۳

 و رک طاس ند کت مایقےف یاں مری یتیم

 ۱ دير ی ایرو 5
 7 حشره ایک( رک ےن اں شری س طی رص ا کا

SS8 ۳ وب و وک  

 : ۹ شکن اگے سد د باب اک سال رس اپ ان.
 هرو جا گر جز ج انن ےت لرز سای تیک

 خر ۲ ےس لک 4 را ےس تر 5



۱۳۹ 

 ۱ ےس حب بس ںیرصککنوچ دو رس نسیم یوم ۱
 5 چت جرم سست

 سس ۔ ےہ ڈک به مر
 ۰ توپ و نل ر یورک ےس فیصت ےہ رہو لب ںیم ےل ان ےک ست مر اش کور قارب هیات
 دوا ے لایا اجر مم ناسا مع لی ںی ل ع یدام

 ارور ںیہ یکں سیہ کد ا یک ابو
 ےن وک یک اکا اس ساب اعراب رول هو ہولے یا الا
 رک پس وپ کا یکس ا ںاہج ےس یے ں ہو ل اتیا جا
 . رہ اک 7 "اوایل تمابولز یر لر ا ےس امر ی

 سروش رول باک “ےک ںی لے ڈی وی دا لعن ںیم ای وم

 وي اون گچ اوری
@ 

 تن فلا یا نانا کن رپ اڑا ری
 یھت وک ٹیبسایکے اب و وو دی لعنے اما ار لا برپلاع
 اتم ںیم



 رر

 رل ےس زور اسا اا اک هشت( سم
 ]09 اک ٹر وف ےہ اہم ا اک اھ ید ۔ ےس ات ٹیبل وا

 0 سهم ےن یافت اچ اشک باس ے سا

 ےہ جس ےک پس
` 

 5 ۱ یا E فا باغ لرز سک

 5 رکاب دوش غ اد ۔ ےس اڑ بس لان یاں لد ںی چھن ۱
 یوم

 ایک

 سا وتو درا مم 7 نہ رم
 ۱ ا Arse کیک وم اسم

 وم اھ "ام تم ریا فو وس

 ۱ ےک طا کد تعا کو فرا لب را تسب ایی وداتسا

 ۱ 7 تو ولیم

 5 : ےب جر زر اہل الا چت ایا

 او یب سب e م۰



۳ 

 ی يا ترا لم

 صبر ےن جت لاع اول ارقا ےک بلاط
 ۱ ےک ہو اقدس رےہ باک کس اپ ےہ یم تل ۱

 ۱ باز ارپ وش یی ےس 4 و یل اوا تا ےک س 2 ۲

© 
 ہنر حیا عد ام سم ورکس وک ادرک او اڑ ےھت

 DANII تشاور ں زد ۔ لوپ ۔ںوہ ےک روس ن ےس

 ےس یر نور... و اگے تک ںیہن

 : کوب سو سکی اهر ۱

 سام مس ی و اب لر ؛ےرجم

 فر ساب گر بیک و: ےس اسکے ئ وم لاس یم ۱

 ا و ہہر PII ار ف کرد سا ند یا 5

 دم تے کش رک وصف زانی ولا تن
 سل ےس نا اس سا و سرے سکر رم گی

 + اور وم بازکنی ام ۱

 ےک تم دہ اطر ںاہجرکے یہا سے ںیہ فنا



er 

 تب فیش دیگ اوت اند کنز رزمی ۱

` e 
 بوت ار اڑی سد کی علج ۱
2 

 رد کت ساعد روا تست حريم "بس ینا یز اوم

 ےس تک لوک ا کرد ولد ناس راقم سم لم زاوتم
 3م تنو ع کا | ےس امید ا جرگہ کم 1 27 7 ۱

  ۱ددد ںیم ات تری ا گول ال رر رسک فی
 6 یر ام یی ےس ےس مادرم

 EIS لا

 ۳ مح رم ۲ ۳9 ,E نت
 یو ج ش شوخ ری. ےس لت 2 ترش لا راک ےہ ںیہن انصاپ

 ایون ویب سارے لس ےک عاب ےہ نی

 ۳ ی بنی سم ےس اگے کرلو گیلا ٹنا هو اُ

 ۱ تی 8 ۱

 ۱ ۱ ۱ یس: سی ی ار 0-0 اوم پی حزےرسج ۱

 تگ و اپت rg و



1۳۳۴ 

 ںیم ید اسم ہے )شو السا ہکں وار لد حد

 گزر سو ٹر لت نب لہو ٠سیر کیچ
 . یش سپس کد ید نادار بق پار ردا ںی ےھت
 ام ےس یہ رک اں اتکا مکن
 ا االن ١ںیم نیل ےک سن انسا کمو ها ن سم شرب کر تسار
 لو

 ایت( ناتسککقاکر الر باص ن ایم را طی ےس نان
 انما روا او ضا اک س رود سو

 جو

 ےک صدرا ےن یل اغ تے یگ بسا ۱
 ںیہن ےل سا طیور الص سکس
 قناعت ن ا کاو یان ایک اون ننمم۔نسیشاولد رر امین زا کر و

 نوا تار مکس اں ا یگیرزی ےگ ریا وس ےس ہک اعڑرتلا
 ا و ید پ سر زا یہ قلعت ےک د الدا حریم

ê 
 ب02 ںیہ اں ایمیل پاس ادد یسک ۔

 ےہ یی درو شارب کوہ مان ےس شاع پس کیے ںیم ٠



 گنی اتا رو ہں ےہ ۱

ADH ۱ر مس  
 © 5 یس

 ۱ اپ نرم ےس نرد الدوا وپ شوخ را ےس 5

r, 5٠ یف اکراپماط اشک یس ٹداد ھما ۔اہر کب بیلا  
 نی ےت لج خیری رس و ضخ آں ابی بچ یس یلعاگنراب ایم <

 ۱ مر ایا حی ایہ یخ نا زار کا ن فل ۳۳ سک دری اف ۱

 ےک ےس حساب نویس نا رد ہا هد اتیزوخ

 e جانب

e ۳ 
 ۱ IE لب ےگ سوپ س۸ ۲
 ۱ بک تار لوریو یک سن 7 و ےہ ایما 5

SENSI 5 0 

 یم ایبک گد یوم رب و ۳

 تاج
# 



 ]سه

 چ اک حد ورع

 یل ا تے اھو ہاوس ییرکن باک یک بتم ےک ل طاب ناس
 ےس روو سرکس یورک کی اپ کاک اھ هد پآ ےس ناس کرت اش
 روا ستاره ہو یس ےل اے سوما کیک ا

 ےک اناا

۷ 

 سرت زيرا یاس یاس ای
 شوم ووت ے سد ےد لاو تیام ےس رکا بند یر است سرسره ےس اس ےس سا 2 0ھ ےہ اوم لمکاع تک ٰ
 لیا اشدروا ےر ےہ A04 1 ترا س 7ك در لا ےہ اکے رک

 شاردا لر عن یت | شو ےس یی انس ماد یو
 نود نرخ مرا او جولعا لم الرف ہری عم با
 ارس لس تسیام ایل .ےالع ری وا هک نشر یک دو

 شنید لاک اذ ئول اھت یم ندازجاص ںی وچ ہیر ی لس
 نکیل ےت رول هارو پاب راز امم رک ےہ اناج بک



۳ 

 بیگ

 ۱ رد بت صد عرب ۱

 ار وماو و ط یکے سام اڑبروا ے ہا وم اےک او کسر او سو

 ۱ ۱ و وکو روا ےہ اج سرب لت ہر اسکی رگ "ملا حبس

 ۱ لشکر تقو سادوا. ےس لاک رو اکہ مس ےہ ایس فر

 _ بضل اپا فل جلی ا ےب ل اف کر
 ۱ ےا ٠ ت رر یز نستوه ترک سل بول

 پکا ریا سیاسی درا پھ

 رک ےئل ع مس لوب وم

 : 7 هی تک دا ےہ ایکن رش ا ٹی
 - وہا ےبااطب گل سوپ ۔ںلیہ اہل نکس کج

 ھی و ےس قم ےک اروا اہک دی٠۹ ید اتسس اے زر

 ۱ ا ۱ طس ر وبر ٹو وچ لاط ے ری

 ۱ ۱ گو ے او ےہ سز یر ادا ےھت سر

 ۱ دو علت کاشا لوٹا اند ملا ہ )اج ی ط ۱

O RDO۲ کر یی ںی آی  

 را ایا یب سات رش بات ی ر یت زانا



۱ ۲ |۳۳ > 

 لو نکس اوت ےہ قلت ن اکو د یک یو ببعموزابلک
 بز درس ےک اول کے قو تدور یک لا لس
 ںیہن او ور بر باز ےس ام يصک ام تعجب ےس ق ایدہ
 یل امید - مالو ات نس سول اف ےس قوم تسرو هک دم

 فک تو یہا رن یب ناٹیمشس اگ ییا

 یم ٹوک ترا دوا سمیت ٹل اٹ سگے ولبس باص
 ۱ - پک

 سط شاہ تی نوری شاپ اپ آهو ماری اھ سو ۰ ش ۳ 3ت یلص دسر اکسید ٹاک
 ٹلخای سک نار ؛! لیپ درج حا هل دہحیر وا ےس اوہ اد
 نرم ہم نایاب نی شد ید رہ ریت سر اکی او ای
 ہضالخ کن آن اگں در انب هی رپ ہت تم زلےنڑورر ول اس اک

 ۱ مو ڪس

 ےس سرش یوا و لح تست اط اول و ہ ےس تابش لا *

 الار هلی پس اررا.هچس نگر اش ر ےس ن ای اب وعر یا



 7 ھر تای شہ گد نل ص قا زہ ےے رم
 : تعامل ضرر فن اور بروف ےس تکیے دا سک

 نانی سقف لیلا رم ق قس یر ب ں ر چ “کد وو
 کس 7 ل ںدرچ ۔یلتشضصاچہر طر وہ ےک رمز

 تی رج سه و تشن ولز 7 ےس وم / سد

 ' ےس یان وک پک یہ یت ںیہ یف خم سی رک
 ای اک تا سنا ۳ شا ےک ہم ] سال نی تی

 یز ےس را وب ید دپ تیر ےل کک دھر

 ۱ مس چیز گو ن اصقن ےک کیتا وہی خد
 شکیب تات السود ے ےس یوا لسا اا اگ
 بایست بل 2 ادای تیمور دم

 یم پسر قد تیم ےس امہ توف نیم 1 رک ےس رحم
 تورو اےسر اسے تبع ج ےس ےہ ادرک تار عح مد اب 1 تمرر

 یا تم اک تر هی لام کس ناب ںیم راس ٰ

 . وند ستم یب ایکس ہن وہ یھیبر ہ ےگ وھی تیر سہ
 ۱ ۔ےہ 2 ر رن سر خراج شک ر شرم ںیم رویم

 2 رت توو بج ر مت سس وب



 | سو -

 کر کر یہ بسے بس اٹوپ و روو حج لی اے ےہ
  ںہھی شیلا وہ شست

 زا ہی ےسرس ایک ارو وچ وڈ تسح رسک کب ہہی و 5
 - ےک نود ونو سب بج اوہ بنایا بی نا اب ےس انسا
 لب ےس ےس ےن ا اکے ہر ون ےب یب تم اگر ہہ تسرب ہیرو

 قیس لییھشسں ای ا اوج ےہ سیر لاثم یے دم
 لہ یل بیش روا بیج سراب تنش ب وخ کار وبس
 کل بیا س( سوپ ہ) ۱ ےس یت وہ یرامکد فان اروا ےب

 تا باک ویلا نال ای ےک ھر ب ویلا

I RSی مر کم کیک اھت تاون  
 وک پی اس ۔ سیصیسر گراف آس للہ وہ اند
 لب . شرک وکی رس رگ سد تماقتتس سا
 ۱ وا ب اروا لو اکی مربی عی ی ادا 7 رک نی رمان
 یر سکس دل سر ۔ںوہ امر سہ ںیہن خر ووا
 رک س یوم آد یل اروا ےس ےحڑ لو ات f ےس

 ۳" - وک کب

 ےس یابی اج پامں امی امور کرب ےس پا ںاےفاسج



r 

 ښت رن ارس ایز توان 2 ادرک
 اچ رول لل کت وب قلع یا اک تب نامور ےس نار ںیم

 ۳ تاند ےہ بلآ سس افا ج :اگوم اکی تیغ ادر نل ںی سا

 ۱ یر اکے مان کرمی اشا ۱

 ہم
 ۔ رح

 7 7-7 اسی ۔ے ناروا 3 ترس کی
 و ی رواج هتک رک الو کس و کا یوسو

 تبع ولد داری یر ت آے ا ایہ ےس نوا نا

 سہ اھ وفا وہی تا

 ۱ et روک سر سس

 5 اکر تا ڈک با سیم تان ی چنین اس ریما ےہ 4

 7 ین ےک نانا بوس ۔ںیم ےک یہ تر ےک ےک بس عرس یھ ىس

 5 اک ا کیا ںی تو ترے ود ےل سر اچ ۔ںیم ترا

 ۱ هل ۱ ںیم ے اجرا ناک یا قطا ترور
 ۱ الس رم گن ویب ۱

 e تم گول سر

 9 ےہ ےس ×ز 5



۲ 

۳ ۱۳۱ 

 یالکرب فروم سری دانگ راه وسر کو طے ں وان >
 یبطرام,بجر سم ہر ناب ددا ویو تیم د سم

 مار و جہ ۱ یک کیک ح ر+ سا سکے ہایارف ےن یب ما س رقع ںی 2 رز ایس ینا سض رنا یہ نکیل ات پی نایت
 راکت ساب کپ ےس یر کروا - ایا 27 هد ترشوو اکی رسی

SES ےس اب ESE, 
 اب انمکدد رپ بوپ روات عا ےس بسر آے فن
 5 دیس رم اد لام هنری اس و تے تاج کنی دایی کی تی نی

 شش ای اس. ذیمت قابل کی ر لل کک ٦
 ےن ابرو ناصعفر یوی رس ق پلی ل بمب ۱ ےاع طر یک ر نرد لود ےل رکھ حار وایو

 ل یشیلر وا یر لب ح الصا گل وضع ریس ایی سالار ماع
 دب ےس و طخ شو مطب ےس سوپ لق اد روید ایا لاک کن کی بت لو جمع لاس ایلام یک

 سرت تادا تربت روک ر لک



  wrوک تک "۳

 ندا را مول رکنا و ۳ اصل ام یحاص لایق شبی 7

 یاس اوت لوس امام الم وا لج وخ یم . 5

 لات .ومز ایی سس ںوملام ےل ا نر راس ی :

 گولا ہو ۔ےیہ وب تمبر لابی نا
 وا وکس یم تب ر ر بیر ںیم ا ہو سٹ تن سجا ھم

 تر یر یو ترش مچ اکی یا ییا 7

 ع تہ و تک تب

 ۳ نر ر هو روا را 77,0
 جت ےس

 یو گر شوک زد ںی ےس نہ ع ڈا اک
 ناد دے ا شد پس نام چاپ انی بس

 ۱ ۱ 7 دیوقامت



 مس

 ہن رس داغ اسرٹوپ تکا دست راہی
 7ر وا ند ےک ت تساش 1 سس ہے ا پے دب

 ےن اساتید روکا ںیہ اهر یت ئ ڈ ب کس + ےگ
 سو ےہ شا رکی ےک سیمی وک بلا اہ یک ابد بساوت

 ےل - ! اینستا تاعب کد + نیا ای تم حبس او مار

 . تسرب وال ےس ا سای ایکن تی ےس کک ر ما رادان

 ۱: شست کر ا رش یر سید

 تکیے فاش اض ضر تھ زط سنز زوج
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 کا رب لو ےس اسود راے او و 7۶ رکی مب روا
 رگاروا سوور وزرات ا رش سم شو ورم آر اش سد و 1
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 دز شال بفرمایید ور ںیہ رعب تاب
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 7 اس ال اے مب کک ۔سہ ات یبوصم یارک و ساک اروا
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 7 لک ےس فوج چت عید وم کین مومن تم ڑ در ہک 1
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 ےک ادر سی ےہ اتو که دے بس نس لضرب لاتا

 ی وہ ایپ لاو ےس دک وک جلن کیو ےس ل
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 + ستو یک قرر ےس بسی الا

 زان یت مقذ ا 207 مهسا با
 وں ا ما اتر ا ددم اب اک سا هاو. حبس رکود تسر اہ ۱

 کر سینک ےس مر + < کو اعد ےس ےن ان حور ایک

 ناصر ےل اں جر ام کیت سوزن جرات رم
 یس وا اور امس ےس تلف ۳و ال سن وبه اص

 شوا ور رنو کلا امن ےس و وک ور سوت ورد مڑ

 لاترد ےک ت سایت ں یس ںیہن ماد لک ب ی سراب من وا جب ےس



۰ 

 یس روا یس بد ےک

 ۱ رو رد دار کن ناک امی ام اکو لکی ند ےب

 یک تیس سم ۱

 5 وا ےراب مترو

 هر تب وہ سیہ ۱
 میا اک ں یت مچ سچی نام
 ۱ ا سک 2 9 یو لوم ےس ۱

۰ 
 2ے م السا بس برش اولا فال هوش فون تای 1

 تب ورشو تا کرد ترک کف
 سی ی یت با ایک عز کانگ

 ۱ ګګ ۱ 5 ایگ اوہ ئای ےس ے فورم

 5 چی ںی تم ست کم اکی نیم ےہ

 ۱ : رد فا موم یی روس
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 ان ہار درک وک یوکے اتگه ک۷ ا سہ ے رون
 اڑا رور نیز ےس ےن لب تل تک ن یو ےہ
 جو ار در سش سوکر که اکر یم یھب ےس
 یسک اوس ںی ین ےک خم و ےس و لست العب ایک

 هر ےہ ا ےن انے فرق انکی کوانگے نکی کپ
 ایوب رد کی دز یہ ایا۔ م آش ویسی سیب
 ارم پاب اک رک تیبا یک تمس جر وک

 ے ار سم یک کے و کت یوم ها ےس ےن ا سرب
 هزر دارن ایر کک عال تراز اپ شل سز ہار یا

 ےس ںی کاتا یک یر باپ ےن ار

 ہازگے لام اں اما شک یہ اون رقت
 فط یر می ولرو ورم هات حل ول لورد یوا 3 اےک

 یکم

 سرت اوم دای
 کد بوس ما ہو ےس اھم ںی شارپ بس ہو ںی تاپ
 ی رکا رے الگ او سا لب
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 بب 0 ھر تغ اہ اسر تیوع

 لر ۓٍزرگبما لتا یورک ںیہ ہک ۱
 ںی ل ورصود ےما س ںی ےن اب بانس ر ور e ےل ےس نک وک ٰ

 ۱ ور 2 کما او ضد رک 7 ۳

e۱ وک شب و  
 E رس ی بم

 2 تو وہا 3 .fal ۔ل رواج مر 7 تی هر کج 29 رم ۱ ۱

 رک نیل تفت بوی ںوہاپ ۱ ۱
 رب د فا کاج سی نوبت تیام
 72 > 7 1 1 اا یف سرچ لن 2 ۱ٗ کس ےس

 و 7 ایی 1 2 ْ رس



 f هم یی از کے یراق ےس اوم 5

 کال سزا روکش | وای برس ر ا و مت سہ
 کور راو ےس لان وا وارا و سر الی وساسد دو قے سر ار

 هاو ہا ںیہن تم اغ ںی تشک ںیہ ت رہ ۱

 تیرا ااا رر و نوک ںوہ ادرک رس ےک اوا
 اتو ترناجاولب س اذا ےس تمور یر ورک نر ایکو اصاب
 یار د تهی کا باوا رک و1 رولى ر دانا بک ا

 ا 27 للو ادا ےس سای لاو اد است و ۔ںیزگ

 2 وک بارد ںوہیر وہا ل ور اہک کب ےگ مای خوال مارک

 لو یر کر ےس ن فرج بتا
 ۱ 3 لوو اکر rl با سی وبا ۳

 ۱ سیلاس تس اےس ی دوڑا پست صدد

 او رس انار گیس هر اسے رج سیمی ہے الخ ۱

 سنت نرمی سات یا رک سم لب حساس

 شربت 5 ےہ ں ےک امام و د وشر لس
 سا یوم ایک تب شست رس 5

 چا ادا لاتر و مڑ کا یے بچ س رکے لس

 ےس ےم درس یکن احاصڈ اوٹ کی ریزی یر پینا 4
 ےہ یرم کلکو 8 اکی ۳ گویا ا



۱۳ 

 یی 0 لر و 7 سو زا صر
 ظفر نیلا دفن با اگ 7 گول طس

 5 ترس انچ ا سر اکے ی اخ

 ۳ 2 2 یاران ا لپ بسی سرک

 ترس ںی مال SSIES مرفس
 ۔ل0 وہ یک یلدا از ماس نئ اسدو ا رپ امشب کلاس ےہ اشار

 ۹ ےک ال امر 47 خر راے ےک شخ دغر ید چاک 2 مم ے مم ۱

 ۹ "مکن اور 4 گنوا یف یوکے علی

 یر ےس ن ولو ابد لول وصل درر لا ام ںیم اس .
 ر هرو اب الو وک ایک ندان ۳ کل وب تب 6

 ۱ . اوا اتنا ارس سر فر ام

 ۱ ۱ ریش واد نا اباسا_ :+ےجخ آرا کلم 2ے تا

 - لات ںیہ اپ ےن ں سول ا ےس گلی و : ایم لاب اوا
 اس عار وا سینی کس سس ےک ں وزرو تير ان

 ۱ رم وب بر حی مچ ےے کن ود ںیم ناروا ۔ںیطو شب ے سج .
 ۱ ینو حش یس دی کر کں و ےس لام ےک نیلا اد هزور تہ

 ظن ق یر صفر مات کس ٠ےس ام یکتا ےگ رو ے اہ
 ےک ےک موت وع یکم دپ سم ےک
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 روا ی تایر تی ا

 ما رس برف گن آور
 5 رييس یس یس سوچ

 ید ۳۰۰۰ رپ لو یی [تانبلازصر مح

 7 نت یک وم ہیک یو اک
 خار 3-وہ زرد کت مان تاک روا | ے روا ںوہم

 نیک کور ین انا ت72 ۱

 ےہ ار ۳, ۰

 سست )اکسس سس
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 زا
 هم مہ

 تاعاوزوم تخم
 دان تیم وقت از ےب ضس

 لدروا ےس وم لام یت و ےس کن مش امر ناب تاحشاد
 رک ام ام سر سٹ تار کرا لا ےہ اڑ اس ی اف دوس

 ساندا یر رب یی یہ تر روسای سایہ 22 7

 سش ےک و تاعقاو مک

 ون اک تر کو ت٥ تایقاو ےک نا ی ور و
 لوا یا ےہ رک یکم نص 76-00 لس رک اروا

 ںی لادا ناصر سد إو اں وا شپ
 س رام 2 72 ,DNS کا ںی سابق 2

 ےک مے ام تایفادردا کالا رول ور رت هی فلک

 ۳م ۱ ےس وم رت سس لب ےہ نفی کنی ومد مت فوت 7

اروا لا اعصاب جا کج یو 2 ےک 0 ۱
 ا رک ما تا ےک !اەکب اب 
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 ےک سیا کٹ اس ار صڈ فام ٹر توضح
 شمالءابلوا۔افتب حاص فر شا ا الوم تہہ را

 عطا یکن افا ےک بحساص هراز بحاص اج ےب ےس

  راہظفویفا لا ںیم زکام اوم تا کے کم کاایضفوت

 نب ےئل یک تار اش ا یب کے دار اک گز سے مود
 ۲ے خواو ید لاو ون ار لاقتن بیم ےس ہند
 تعاون تم چاي آه اف ےس سر
 7 ارگ ےک یر تکنو و کروا ید عالطا وک

 رح یاس ا اھت ران آن ان اک عاد ق لوا توضح
 ام ایک ما ےک نقی اسو( شی: کر تیپ د
 ید اش ےک سا وی واک س ا۔ ےہ لے سوم اسد
 لم ره ےس اون یے وکی کے اب ںی



 و ھی

 ۱ ۱ 2 بين ی دس رک یض سس

 و اک ان الف رز« الث لر هد ںی س ہاں افا کمد یک رک با ںی

 هد رس سره سرک اب ( ار اند وحی
 ویب ےس سوچ تب نت

 ٰ ۱ لا .INT ییہ رولوا ارہ بارک خد صفایا

 تب داد ےس مر ےک ے ان تو ے تام ولا سا

 بخار و ول مان توکو زار حاصعیص نم

 ۱ وو مقیم هاب برف ےک ترضم ےہ الا سند

 ۱ سو قزرو اگے ایل ال بد تا نوبت ےک رو لامپ

 ِ هک توعد یک لب داصپا ر کب سس ںی س اگ

 ۲ بحاض ینا لرز I هو ےس ےک اص باوا اورو

 7 یر ساس بو اگے سیر لہ

 ون وإ کت اا تسور سو ا اوا ےگ ں اپا

 ٦ نج ای و ا 7ر را سرو ےل بسحامتر و - حس رى ا

 ۱ ۰ و ور و نت بر ب یر لو تیوضح

 7 یار ںی کا اتر کیس



 وج

 کن ی مانی یر پس وکر گم اف اک نا حی تے یک
 لرواد اجر وا ر گے جے وک ےس اتد رہ

 ب اشیا هوا نہاد و ھر اکں رکے

 رک ای زکیکب را اک یب ےھت گز یر نبش لیا
 ہال بیک ےک ترک ہی یھ مص .بسیسات نام
 ہت اےس نا ےک ےس ام آل ےک ےن کت یر ایز وتس رر گے تنس ۱

 نارکا کت یش هم دیک ہں کاک یک یک رن
 'حالطص یکم ارکے ینو ی تعمیر ےس ں واد وک
 ےل صام تل ںی ےک طلا شاک ہک شوا ںی
 ناخن ا ےس یل ایت ریا یب دک ےس رف ہو ےہ اھو بو
 ے7 کی رو نل بیش لولادلد اکر الاب ےک و ایک تما ام

 یک کد روا تک شا ترا ےس بد یکس اتم اامکت 1 اک ۱
 ۱ ؛ یوم بلم تل

 ترک ملی ےس . گیا ۱
  شیر یکن ا ےہ رح سہ قو کی یت اھو ےس رخ ق انا الم

 سحرا ےس ابی نر ریہ یتش ایم ار راد یی ن کس مسا
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 دلت ,I ی ریسه ۱
 لا ارم کر مد دواک( مروہ مم ون یتا شکل ام قتیل
 سر ٍ او ساپ ےس سارے جت پسر ود عو ود اس بح ام اوہ
 93 3 5 3 یک داتا یاس وقتی های

 5 ے 2 ميس يفور بسا ابص تم
 277 2 رب نر کا طط ۱

 2 ۰ 1-۳012 2 ہد: کپ

 ۱ و ناس و ہرے ام سکے 277 ورود ربر اى هاب
 ۱ بیو / و من ETE وصال الود ےس

 ابو کی ا ات کر قت ںی سڑکوں منا ےس سا
 ۱ وا اس ا ےس ھجم ےہ مٹ ٤ یر تے ںیم ملت 1 ےگ

 ےل ںی ےس اوہ ورک اب میام ایک
 لر سل
 7 ده له ےب یک رک بگی لب

 2 < نم اس ےب لو تیس 2 تل ۱ ®



 1 1 م۳

 2 ید یس وو سو ی 4ک ۹

 )ی ملت حس حس 7 ٠ و

 فال ےہ تسحعبطروا۔ اش اص کوہ اس شعار عر ارو ےک و 7

 ےک ےک یر ڈ نو هر و شرو ضن 7 یی

 لای دادیم لس ناک ی بکس ی
 رو ی ۔ایآھ زور رد تا

 ےس "السا جریان انہ یول ھی ما وم ایا رک
 اتم انا جینی ٹیم جزو زی ےن پاگل ےن رک وشک وتد اک ر ناز
 انس واو یر کرس اد ار شر اد کھول. ا ابو | او رجس سا

 ۲ں راک دری ساپ تسر و ضن ےک سا تی اوہ

 سرا ککے یک ی سی لیبل ام ترقه سر تلاع
 دا اوز تہ ایش ام تیام ۔ےےہ ]ابو تمام لس +

 0001 ار عنو کیا

RITIL۳ ی مرے ل ےک رت ےس ںی ےن  
 ر سو ےسد تایرب قناعت ےک ایپ شا اغا لاد

© 
 ر سیاوش ی یر »لا
 6 یں کس تور صور بی یاس ی
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 وو از یھب وی شیر ار ] و رن

 1 7 0 2 د یم ےک ۲

 و ےس
 7 8 ر رب(دےیس ۱ ۱

 رس یس کک 2ام نا لا لور اولو ےس
 : س تسرضحع صبح 7تر کت رواد ۱

 نو بیس ے اور ر 4 تا ےن سبد لاک ۱

 ۱ طر رب ےن ںیہ ایا ات ل ایع ھی ےک ںیم گند ا اتم

 ےل ارپ ےک ےہ از ا یہ او هر

Eاس  HEE۱ 3 رس مت یت  

 : ںیہ ارسال به سحر تاک
 1 E “ےیل ا ایک ارا یس

AT eاب  

E 2 ۰ ۱ 7 ۱ 

 رم سه ےل 19 ے7
 ۰ کل اس ےک 71۱و رم ام وام
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 مر درو وول باس ۶ اوشا لسو 7 ۳9 1
 ۳ دير اول ۶# بصاص یی
 ےک س اء 2 ناب هضم طه

 ناری ارت ےک اپ افاوج رپ سکوی
 ۱ رو ی وسن بسا گرد سم کس

 ها ال رز تیم هر 2 ےس ات اس ا اھ

 اں لو تو کی ۶ 20 | ورم

 ہیرا کشی ما سن دیر مک امور اب بس

 کس ناب خم | تدارک سی تاک

 ۱ ۳ مموور او کک 1 ۳1 یر بو ۱

 ترہاع بت ااو لعشر ورر رس ےک و کمار وا

 "یک اھ یا یم لک ساب گم لنت بیر
 مال بےں ا و رخ کپ ںی ناف ید اکی یک شش

 ۳ ادرشاز اابے نے ل اپ رک

 ی پت ییطیکن اض ۳ قا ا ابد و عید
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 مس ر 0000 2م ملا و وا ےک جر سس

 ے درو و فرص۔ےح کس تم ازا ےک ال رے اہک

 لول یہ شہ گم ےس ر وو یوم حفر شا

 7 + آر ےہ ںی ښکل اکرام

 اگ سض ا و اشو اےس او رب 9 او نیل شور تایا

 ےس لاک ل a 7 ۳ ےس س یک کر ای ورک رک

 27 سا اش اے زا لا و ی ےگ و بے ب

 وا نک شا ہر کے اسوم داغ و ند کپ تم
 ا سو انداز یو بیسن ار خو ان فوج ا رار ےس واخ
 یت ر جاجا ترس ی ددوو ےہ

 پلا ےگ کے این ںی س ا قو اک حس تر سرکار هو _

 نیک ۶ رانا یل سس رکے اکر ہے کی م مہ 1 2

 e ںی
 3 هم وفا امور ست رضا داد ےل بسم

 1 رار ارو سر ےک اصر کی 7



 ۱ کت 8

۱ 097 

 < ایا یی وس سم 5

 ۱ یر مم یر ی 9.7 بلا بانو یچوم ۰
 ۱ یمن رگ من ما تب ایر ی ءارڑو ٍِِ

 ۱ 1 اوغںوادم ں اع اراد AE ےک باوا بر. نک

 ےاوہ غراک نب رگ هرچه سرا تفاو اوطا و روط ےک قم ر رم ۱

 رگ سس ےس نل نام کا پسار ۶ ویب دا

 ان وا یس یر ےس ین ناتا [. اتع رانی صدا ن اودا ار سام 22

 اتو توکی یا اتم لت فرا ےس فل تا خا

 ںی را باش و هما انک باش تشکر ےس ۱

 سی و سنز رک 773 هم کرک فسا رے ۱

 حال بلیت سرا یوم رو وارد رر شاع

 ۰ و 8 می کس ای بے نو یاد ےراسوت ۱

 را تن شف سره جو ۔ ےک تو ست سرد ات سرد

 کی فاص تالاب ےک نا نل سا ےس ہنس 0 71 ھا

 میرزا . ےب ات اب ےس روو ل سو کال طو ںیرما ید

 نو ول الف ےک ا کن یک تب ندیدم ۱
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 انس 2 سه دا 7 ی مان رات ۱
 2 ` + ماو گارا ا ر 5۹

 ی انس ین زین نو
 لو انزگی ای قاراکم راف ےہ کنار و را ترضجر مزہلص
 ہیک چک »2 ترک رگ

 متر مکن ےہ نمک د کی. ےھت تاھکر ۴

 وال کوں وش ات نا ارور Lb ابار ےس دان کم شیب ےس رام

 ۳ اسکن سس ان الم عد نیست

 گر اوراسی ین ساحر بق

 4 ووا

 ولنا ا نور ET. E لیا

 ۰ ےل زشت سرو اکی زد تا تے بوم ےک نم ۱

 1 خس ےک اوقاف زم نے ایک اقا / نما ۱

 : ساو ےہ ابر وہ باع سر NES ےگ فرت

 یی سک اتم و ھی اگر هارد ےک نا
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 ۰ یا اکو لک امد ےہ دکر ۔ایگ ا یش پے و نب ےک ۳"

 ات ان تعا ےس ایک روم کیا ترک روا ناک کے یب ہنی اتیوف سس کندو کیش ووزع ےکے نیم تسرد کر سرو مشت ےک رینگ کک
 سرم کی یو ما ود ز وچ اھل ادب ایا سرخ کرا ہو بب زد سر ۔ایدارف ےس ےن لےے کرد اےس دو
 فاو روکے سوچ کے س ہا یتا دام اکرم لک ےس گز تکی لابی ینا گه

 ےہ کشا ےہ کتاب لد
 ےہ یتمفرڑ مز ادر چ اں ب

 لری ا قروس ی را ورم ظل کس ب اےس رف تم ود یا ےس ےس تبع وکو چ اره دم ۲

 ر EI انور ےس ساروا 7# تنام یک ا ۴ اونور کس انت نہا یار ےن ترم



 4 یت نو ۱

 ضر +۲ 71. تک راج لا اک شو كیا
 یہ را نان سوسک

207 

 ۱ ا سس درز نوور

وانا 2 اي ميان دوو تح ۱
 ت

 و تیر کر اھم ام رام ۱

 و ی رک ا

 ج9

 4 72 7 ےہ بیشتر ہک ود ےرص

س شر تکی بقرہ ۔یڑی ار ۲
 پ

 3 س لس او ویب ریو ل كں ونذیم/ے او ےک ےک یو ٤ر شے سما :

 2 ات اھکر حدود ست اوو ودود كن ےب بیست مت ۱

 »۳ رقم بح ایگل مت
 ۱ یم مما 2 و ےس کورن ا دود ہک۔ یی ۱

 ت ل موسس ترت ایا رور بب ےس ےس رن

 تب و ڈس ےہ بح 0 لاس دوو تك



۳ ۰ 5 ۱۸۱ ۱ 

 و ےس لاش ںی ودار سایر وول وود ار ےگ

 ارور ۸2۰ دلم 0, رے یوم | تەح
 1 E2 ےک د زما یک آہیں سرر ر مین لدا : رے ٰ

 رر ےگ ایام یو ا ٹیک رن ےس صف تر عن ات سا لو

 کک ا سا. ںیہ نت ورم یکدم کراہت چاپ لاتا بس اکسل

 ماد یھی سپری
 ۱ `® :ے لاش یک لم

 کا لرد نس دو و یو ان حادصر رد بال عح
 حرا ےس اب نوو سس بوک ٹیک ےن ارڈ نو ۔ ےھت فطر یوم ۱

 کت سد اود ےس ونال ریپ سرر اوشن تھر کسر تروا وپ

 ایکس ےن بری ہو ےک وام دو
 میم رہو ےک درر ساپ ل وار اہ پاک تسمه ددر وہ
 ترور میکس ا ول رکاب 7 ا ۱ در وس 5 ونک گل

7-0 
 اط دردسر مدیا نںیامالقوط



#۲ ٍِ 

  eد و00. زئی نر 2 ۱ |

 ۲" روتا تم کو بیان اف زو

 ںی مپ بم کم تک

 رحم سر بلو تے داف ےک ی رپ ںی ترد ۱ سل اد هد

 ۱ حمد ےک وال واہ باولو ۔ےت ےتسر سر | ملصاف ۱

 ےن واک ۳4 ی ساس پید ترے نیہ کی

 3 عبا ایس چیر هرم بوس تب ےس ابدی رم

 ۱ 7 تم ےن ھم جد ےسز ےن ملا یی ھی ںی نی

 ۱ ی ڑی چ چدنی ماع و 5

 ۲ یب مو هدر ۳ ای ٹیلے نیر د نی داس یا را DISE زا ۱

 : اتا ہت یہ ۱

 ۱ 09۶9ِ وا او قو وب ترضح

 پاو 171 نس رزق درس 7

 7طظ اخ 5ت ی اہ ےس وا ملا رم ۱

 ی دیه ےن

 تحت ۱ ۳3



 ۳٣ہ

 ۱ یری ےک سرر علوم یر اپ 2 بصاس رل ما یوم
 گل ےک روا ےس ایک ود کیدو نایاب کی
 تراس لود ےہ وم اک ۱ اس یکے وہ 27 ہک

 ےب ےہ ا کرب ود بک یہا کس ود رد اہ
 کے نر یی ثب ےک تم یئاک۔ یورو امی تیر
 الہ ےس ورکر دز یاب تیک
 نر یو ایر پاتر سی چه پل لب
 رای تفت تا یمن امی ٹیم ید ادر و یں اےس با
 - ل وات لس تام ۶2 یک تم ان یر مک
 لب تسود وکرم رم سو ںی زان بس راہ

 یم ۱ ۱ ۱ و ےک ےن اکا کام رک ضاص نیلام اما ییولومھن ںی اوہ افق:
 اب و اه سٹار نیب ےس ااو ن مطب ټک اشا
 کس نما رسد ںی نان ناجا دا ای
 کس دی تروس یکن اک پاسا ںیہ تسد تیز ایا
 ےن اورج ںیلےل ں یل ناک آب اب گر ید رسک
 اش نیل مای لوس اگ مسیر مس ےس اید بہر ا
 ما مربا کس ناروا ۔ید ےد تیز جب ےس یو ےک
 ` ` الانام ەد



 رش 7 ۳ 70000 ار اس
 ٰ سج او وت ام درو سارک شب “تن 23 ۱

 :ES رم تر صید یت 5

 Ta ےک اے کد درو قدرت ےھت قیمہ او و ۱

 ۱ ون ےس اس رای رب یر 1۶

 "سنی کارت سک کن بکر وشال ۔ ےس

 جا اگ هک ںی ها یاد و رک ۶

801 7 . 2 7 ورم سرد تی اف
0 

 وو و یک یل ای درو ابد هد سرب یواش

اف کو یز اد پب نوای چرا ہار کیا ۱ ۱
 

 وا ںی سسر ےایم امر وا تا نیہ ی اهن هر

راب :u اکرم نا 2 ررر لور سفیر ا ںی
 5 “ابی رزاری

 ۱ مکی ۔ نا ےک ےک وس ےس ار آں ارو توکل کسے یھی
 1 جے یت یس ۳ 2 مس مو 5

 نائب ۹ یل کوے یا و ر ےک ٠
ay 



ha 

 1: ممی کر کرک یکن و ںیہ 7

 یب ےس هل نی. یھب سیر لوک کرک نر ےہ اپ یز
 مکے ںیم ںی ایک رتا ارگ ںی ا و ۰
 ےک کرکے وہا متولد و وک ولاو

 ٦ 8 جن رکن راس کس ںیم طو ےصاو
 “عی مار ناف ہک کر رو سوار سوخت

 کرم کر 7 ےک ام اکر ایا ےن یو اش ۱

 یک اہک یم رو 1 دو ۱
 کد سوقا ۔ںوہاہد2 شر تو یار ںوہاتنم اعط حا

 رک ع تاک اس و ےس ناو۔ےہ ان برس سرش

 اکے ن ےب -یلزال اک فو ولزا سس کسب. تم 2

 تر ےڑ لامس ےہ ا ند سنتی ایمن تو ےل ال
 یگ ںی ےسو ےب 7 بانجھ مم ۴۲

 ہاوس یے ر دل تم بدو سلبا
 نا یف کت تک

 دهیارنال و 2 س فوت ب جو . ےک تنسبخ تشخنح بہی
 لا را مل

© 
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 نوا را کس سر و تست تر دانا "را توضح ۱

 ایر تورت ورق ازاپ روا ةنالں درک لب مقر ۱ مت یھب لکل رتی الف یے ےہڑاورد 1 رک تما اشو ای ےس

 .لزامجعسنرکیتییلا طلای رک نیل کد ےن هدر
 5 ينوب کے رز ےس ں وناقد تیا ۔ ےہ اتری ا الع ےس

 ےس دا یوم بلس تول لزز عل ےک سارا

 ها رب کر -ی رب ر پت - ی ۱
 س کرو سل ی زبر ےس تس لا دات یک ۲

 .. نیر کک ےن ہرا 4 ںیقک نی رام فکر رنک

 ےس ںوہفا۔ںیٹرک یب تسهیل ٠
 ریا ا اھ وک اکو لمد . شام ۱

 تک را را ۽ ءتیزلروا رسم ۱

 ها نر تو خاک ما 27 ںی ا
 باس لد تست هام یکسان انکا کن ا |سک

 راش یک الاتے مک او ی ا سرد فی ۔ امن نشر غار

 اکر یر یر و یر ان



| ۸ ۱ 

 سس تست سیب عامر شرار ےن
 سج هر ریز ولو ےس سا موروا هر لا هرکسی ۱

 سري( بال تیحا باو کرکے نایب اکا
 بوم بار اہک آس مک اد ای ۱
 ارس یکی سا ےن لک ںی ت مخ هر
 توس تسسسینور و نکیل اکںودر اکا کب عاص
 بین ساب بارت رپ ےن مارک سول ار
 اپ ورک ها سیو مضر ےس سا سو ۱

 ۱ : رز وی نا ںی قی توشر کلو

 7 اوت او ال ی روس کز / ترے ےس مارو سبب صبا ۱
 ےس |. ےک ۔ یورو اوس کس یے ور 27 کس نی

 شاو کورس تی یاد ف | دوم اٹیک ےس ناپاک بع امہ ز خالو یاعلی اب ل یه ع رب ہے ےن سا یکل قم نرمی يکي کا
 تیز یک ایش سرور تسال اوج فر تاچ لا سواد اک و نیش 18 اکے ای تک
 رب سون یی ت سی وکن ا ےس لو انس ست هک

ُ۹ 

 ریس



 -- سی 5

 ۳ درہم ۱ ۳ " ۰

 ۳ 1 2 اا پور ورم
 لس دوشم یا هو یوم او سرا میام

 ست رم اچ پدر ےدرکپ اب رےن لوک

© 
 7 ئ7 ام نا جم ام رم ۱

 . کر لا ره دا ےن ںیم لت ذو سچ عج
 ۱ بیس 2 ی روا اڑ یڑھجن اب ےس راہ

 ۱ 7 ) ٹپ و ہک و

 7 11 یا ےک شوخ یس رپ کار

 هو اف اطغاتب ب حاصل کا بورا اے ٹر ےس تک ۱

 لب ےنپ ماس برزو نا ند سی شب لے 5

 ٦ رو و I 22. کو ۱

 ترار یا 2ے

 و ی یک ۱



4 ^ | ۱ 

 و 7 PI ول ۔اہالنوکس ال تے سا .یدتسد و ۳
 ۲ اصل اول ےس سرک یک فر هے را ےو ار ا۷ تسر ہر

 ہی ےس ںی ران سکا جب ےہ صل ہر گیا

 ئ چ یہ وس

 هاش بک 2 سنی فر هک لگا
fاپ کو کس یکے اوہ گیا ترابی  

 یکن کر ےس سرد ےس سا بنت ہاشداب۔اگے ایہہ لکاپ ہد یگ
 وچ یم هات. ںاہگید برش یر ےس بگ مج
 و رهام ہو به ےہ ای ہوا ا پتن و ا

 ٰ ےڑ AL ایاعر بسلا سو ہو ۔ ےگ لچ ملا ت ۱
 هوا ہاشداپ بم ےک لج ایپ ےک ہوا اا ۱

 77 شان لک یس وزن يک ۱
 یک ت نارو یب سم یو لو ےگ سنتی وود هو تل

 سا کا سما ذ سال یھب کرم توما کب رک
 را تیس 5 ٠

 سنرولکا برس اوو بتا نک ولا
 7 تازه کیک بس ۱

 اب ا ری ارب ۳



 تا بس ٹیوب ےہ
 5 EVIN فط تم !ےریم ۱
 EE س اق ا 5ث ن

 ۱ تر ا بنے ںیہ ےس خس اکر ار اما یو کس کد ھے ےن سا ۱

 ےس جت ہو وساد وہ وم یھب 7 | ےہ نب کر فو تقو سارک

 ۱ 7 هر ےک کرک مم سم یخ نوک ون
 ۱ پسرا کیہ لبیک پا

 مزے عرش ار خورش لا ۱

 روا اد نو یم سور ام ےن تصح 12 ر سر کمو روک

 بسی کتک مو یہ روس
 ےس کت ٹکر یاد یکن اے “لو ید حس سا یھی ککے سا و

 هيچ وس تو رت

 بتا ہو ۱

 ۱ 7 7ھ نبود ترووضح 5

 1 سرد فله ےل حب سا ےک ناو ایانسر او کس قم

 2 سیا اےک ی رام ب حاصر ازعان وستم ای مدرس نایټ

 اش ناف دن اص رک نا
 اچچہے طیب رک اع ےک دا ال



۱ | ۱ 

 زن« یونس سروے یی

 اپ لا ےہ رضا سر فان یک
 ۳ اسے سا رر یہی ٹل ےن | نو ال ۱

 ۳ وضو ےل سوت ناپ بہ ای و
 لر : ںیم تپ اپایکے رم امر اول
 س ےل ںہ۔ اتتد ناد توست وری شادوک ما ےک
 تاب ی کارکن ایل۔٠( ر ی نے وتب لطم ار ھر اک کے

 م۲ ا هم رو دے ا

 ےک غ نک تو لو ١

 رر ےگ اورپ تتل ساپ

 لئ سا بیل لا اک پہ اکر رک کتے سا ےس ند یا
 ایا ےس سا ےک پا یا سرا بارش ےک
 شو بوقاداراس فس سا دو یکن واک ر درک

 تو ی رو ار شام ترض نیب اعلا ےیؤاب ٠"
 لیدر کام انس ک تبریک ازم واس
 لاو وام اے تست خو کی ےک کرب تاہم



۳ 
 نو بهژاور دون ےل 2 و۰
A 

 ا اس ںیہ سس مل

 5 ۳ وم وس رات
 بک بک

 ٠ 7 ۱ن رضوی نباشید توضح

 1 زر راه ترضعرلایکر می بیت مکے نایب کات چتر سی
 ۱ ۳3 مو شب ہرن ترم بیت, ےک تم اف هر

 سس برا یم بد یخ ںیم ےن رت تر
 ٰ نئ ںی پکا ارو ےل بارش ے ی ترضحک یک و بت

 انب راو یون ےھت ےن ےل کن ل جم صارو رےہ ناہاکن ا
 ت ات ےک ینا ےک تعین ہہ ےک ار 27 27 اما 7 اذ

 okul طي یونی ترک ش وے بم اھت
 ۹ دلم انا پیا

 7 دا رک
 ۳ اےک ند شی ہہ

 ےہ اما 2 21 دي



۱۳ 

 اهن رجایی
 .. ام

 ےن یس اروا 7 اب کس« ہزاورو بروم عج ٹیک خو كیا
 رحاب۔ یش 1 ا واورو ہلاولا رفت ارب هو ا ایس ئاو ۹ تارا

 ےس رایی هک رک کعبه اف د ھ تاس
 ند کت ےس رر یک کو اوپک اہک ی کک یک
 و او یاب سو سوپ قطب دیا
 + نیہ

 ۲ وسیع فول !س ویی توضح
 کل اکر کش ےس لا مروا ےی ٹیم بسا. هیات

 جزا ۔ یکن ی ہد بتا ں اعد یدال ا رو اش اهم سام ےک شر تم ید یو اد یک ووم سل ر ث و ایا 09۰ ےہ تسرزصوا ایر یر عا شی سا یک اوہ اڑ ےس
 ےس لدرژ فور نت ساو نور والا!( نک

 5 ۱ ۱ جے ی

 ھے میک فو کیک اک ت0 فساد اک ان سعود لا
 رر

 £ 2 ےک دفاع یکن اہک بار فر وار ےک س ا ےس باہ



۱9۳ ۱ 

 ےس یس ا نکس
 1 مع حساب ایک ملل 7 یکی کیو
 ست و شات جو لو اک

 سر ایی نل ی عرب ت توضح
 ۔ نایسا هویت رے نا ٹل ارس رار

 ےس ورم ندرس بحاص ا ترس یار ےس یھب ناب
 ۱ کج اکی اڑبحاسى بیر رو ند تیر ۔ ےک ےک یر ےگ

 ۹2 امید اب ےک ےن الشوا کب ته اف سن اید اوت موس ۱

 یواش رد سج ک تماس حاوی آزراانہ جب
 3 ای دا علیمی باز پس ےک نا با ےل او ےک و

 ۱ 7 از ءا هو - ۰ گر تماس وکلا او بلا یل

SFEلت دست اک اس  
 کت بول 1 بل هوره ظلم ےک ی دار بحالص سی
 ٹچ اب ےس چ و  یداش فان ںیہ نوک هک

 1 کم تن اج وسیع س - لب لس 2 0

© 
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 ےس یدیب رایانه سرا کیا بجح ٠ع ااکقی لبه ں عفو بک ش اتدرا ی داخ ےس ا بودا ینو ےک وت سین یو التب ےب ضر لاو لاب
 ہو یی سر کین وی رم لوک رک بچ
 ود موکت راہی س اے ےس سا۔ےس یه رد( رر تس

 ریو ںیہ اتم کو اں اقع امان رد ےہ اکڑ لدو ۱

ê ` 

 یاری ار فرح کی داش کد وا ید وم ر ی اے لاو >
 کا ملی ولو اےک او صح اکا ںی ور. ےن با یر هر ع

 ےک کراس حاگوا ےگ سیوا بص اش ي يشم کت ےک ٰ

 ںایبہس لگا اگل وز تیب س ساس کوفی ولوم یک ۔ےھھآ
 کس ےک ےس لات رکے 7 ایم دز نر تل سا س

 بات دن یگداس ہت کر ںی ںی ےہ ق
 کر ربیعی وام ںی ا ۔ے الکی کین اسد رکا گم نان ےرازاب کاو باوجفاص فادصوکس اے 2
 ےک نا مووت ارو سد ناسا ارگ تر اسوک یوسف صر تی با صو سیو رد



 رود

a.فش مال دات کس لے یا ھی و 701 و 
 

لم یسک ر SAE 2راد نس یرو
 شاخ اک تسرح, ےک وو ہک عم ا

 زا ےس سم میکس و تیر ات و سافت

 ما توس وتو دود ی رسا تو لاج ام تو

 رش تم ےن رتو شیما سرا تیک

 یا یبا مت فو رس ۱

 ٹیک ارم مولع 2۹7 ٹل ےس و ےن ےہ یوی کرم
 ۱ رسی

ای دا وضو عی لد سکے و و و ی و
 ۰ دچا ےک س اد

چی ی هورول 12 تک ےس
 يک شوی مک اح 

: 

 e ام عینی سی

 2 تر بح ها صد با و رض رض وا سرفر ف فلا

م ترضع ر و ےھت ہے ںی کا
 لم دہ فی الو

 . نایب یہ لب ےگ بولور دو دان لمقرر ےک و ےس چ

 تیر ۲ چو 0 و هر لیک ںاوش ر

رم 9 ریس
۱ و ا. رب. 

ر ےک ل 
 

 8ص ےک ا فردح
 :اا نگ

 ڈ۰ - ۰ ۰
۲ ۰ 9 

۳ 
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 مند ب.ظ سس اک ورم دن تاپ توم '
 : ۶. ید عالط گے سای باوا اض ام لاس نش لاوکس

 ا ارد کس یر لا بسم روا ت ارش نون یتشاترذ
 ےےسرونھک جر 41 شوش مد اج کر کد رسد ک روع ہد ملا

 ال ںیجل ارز ےن ی ا۔ یک ہر ےرراتک تسال یر لک ۱

 ونیو لزا تفر لہر تنصایک شو اف تعمیم
 اد یاد تر لو دم یل اھت ارز شی
 اکا کلر ساپ سک ےک قش و نجر عضو لے ینہ

 ےہ راز یک طلا ق لعتو ج اکل د تری کد یر ں واود نا
 دللڈمكِلا ہم ئرں واور یہ س ا ےہ ر آس لک |۔اھک

 کس مت رح زا کب ےس ناماسروزاسروکل دے لات
 ہر ےسس اف

 برگ سالها بسا قمع دام توک
 سورس لایفیر ی تقر ایک تد یک امجد یھت بس
 ھی ما اک ار کا ںی رم سک اہ ےک داد دا یھ ںیم ترک
 ۲9 ریا A تسزاجا ےس ترضع و عضو کا

 ا س اس بح ا اگر ومڑوا ےۓ سما و بو ےر رو دراو
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 لب مس ےگ E ارش ایل کس که توست

 تیس اشا: سم

 ۱ و IT ما ۳ ب

 ےک مےں وزا - ےس یک سم واو مے اروا سالن

 ےہ رد کیے کے ےس تغ بعمر ادق کد نکس ےک

 ڪسر اہ ںی با ھم تدرمل مک سز ایا ںیہ اکے ساپ

 نار رے روا i سا ےس :id رر ھج 2ر

اب را فالف سما یگ کم نام 1
 ۱ ی

ZAنی ےہ سا تل کر هکر روک لام ےب ےس سہ  

 ۔اقعراخراياکٰ احترس ۱

 میر ین وَ یس
 کس اول اک 21 یس سس

 1 رو اکی ےس مو مگس کشید ور 2

 زر ولی کس مس ابو ےن نیر لعل کت سی
 : ےہ راو لنوو اک تن رعب تاک الا "لو شیب

 ر عسل : چت تو پکے یت
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AIL4 ا ٤ے ص اوو ےس وری ےک رس دو ل ھی  
 ےس ےہ نر 1جو ےک ےک و اوفر( سو ایمر ےس

 لب وفا تست شیوا ےللس ےہ بسی ر وکرل
 ہر کے یجب رش نکس رضا س ا کک بس یک
 لب اتم ےک ن یل مد عا بت ساب نم 90-7

J.یا ت إلی ناپ شا 
 :یس 

 د ویر یس ترنم اڈہ سی كليا
 سچ لاء ں ایکو سارک کر ےک . نر ساک نکی فیر و لک
 ال نوک ا کام ےس ےک وا رع ےک اس به سگ
 کے بس تل ور ں دد ےر شیر ےہ ںیہ لاک کس تار
 دز ےس یر ران سل یر ملا

 تر ےک ا شرک ی ر او کرب ارگ
 ٠ كامن ا۔نیلاعلاہلاا مآ ےل رف تسر لغ ل ایر تلا شکر

 ۱ هب ماس ےک رب رم ۷

 ربا ہلا ااس دورو قم وہ ع کول یش گفتیم
 مست سبب لام تاں یک اا داس یھی

 وت ےہ اتہ اپ الص یو بج افغ اد ےن سبک صحن کت سزا
 ۱ وب نایاب
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 ی ریس کلم د مر یرو ند تنصح
 قدی روح تلف ےہ ران ی روکے کت مک اس یش

 تیس بید تیزاجا یکے نت کس ال ایگ سب ےک

 ۳ : و سا ا ںی یخ

 س 000. سو لب رڪ ا

 لاس ناس ون یوتاب ےہ سس ےک ےس اوب تس اھم ووو اوم فاح:

 ںوم ول تے روس وکی ا ازم رته دا ان باش راکٹ

 ےک در ! امص یوو | ارے اشا فک مکے سرک ا

 3 وں تب دا یو روا نے رضی 6 لازا ]

 ` ولم لا لور روا یی یے پاکر 2

® 
 س او ۶ ناف نا بزارم تب ترم
 اھت حت روی ںیہ ایسے اشک اوس ایکو الی فو رک

 ۱ کک ید زاوا یس ںی - ورم فا دب لک نا ارو اسب ساروا ا کک

 یت ای تی دیس ج احمر اس کے والا کے ا
 روا ار تخت ان نیم« لیزر ناما ایا 5

 7 7 ۱ 7 4ٰ ےہ ولو املا بع ےب fî او سس ما ۔نیش

 ر ااو 7 !Uo 2 ار اپ سل یر کپ
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 چپ کدر نفاس ںیزان ھم ن اا کرک نکس ی
 لک ُ ۸ 77 یب لدی تپل د

س رز ام نوک سی 14 ےرکف ندع یم
 fr سکت سور که ے

 راس ےک رس کاٹ سز ساکن یکے دے صا
 ےک ۰ ۸ ۱ "َ

 یی کش ےہ ضد ترش انالومترضحب اھ بدر میز 4

 ا باری سارد کس انہ ی وی کا ےس ںی ی ام ےس بیج
 ا ۳ : رب د تو یگ

 ترش وفا بسا ترا فح
 کاک وکلا ترص ں وا ےک زای تروا ساق و تک

 تسود ا ت اس ےک تن گرا رکے اف الو حق

 کی قاب توام لری عز ما تح۔ےرہ قر
 توک سا ران ےک ےن رک ہت ا اھک او اکی اکر عا ےک نام یب یسک
 ترشح اب انار وا ےس ر ترابی سیر

 رض کے ن س ۔ں یھت اکی نس ں اور تار اپ سنا
 ۔ارد بوتے سا. افت زالو دا هجوم ترضح سواد یک

 هو اکو ےس ترین یر انب انب ےڑسرقن سو بیر یم

 8 یعطب ںیہ اا ہو تض رد اکسس / و ےہ ی تس ڑ بز ام

 هک ضیا دو ہکاپ ا زوم اف جاوا یر قد و ےن ترم
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 1 -. ار اک و تے ۓئال 2 درک رب 7۰۳ ا | ےس

 ناقص عاد عا 0907 ما ترض
 یر ا نا ت د ا کنان اے لش

 السا اکو وم مو ده ساھ صوت - ےاؤل

 ۱ بر گم ےگ وم عرق او ہدایز تست شو اکے یکی ج ۱

 ۱ الاد طاب نااسد نوی! پایا اواو و 2

 ام بست و گو ایی باسی سر جوش
 ۱ 7 ہیتات لاک ترضعپ ےگ

 ۱ اں ey ورکر کوو لا دوار ادب

 ور سرا کم مم اما یکن ار و اینک قاد تیا

 ممه 7 ایر وا ےہ ات دس سار مزا ےس ہو یکے ہا يڭى کہ اما اب کل 1

 ٰ لوک ےن چکے یک لا گرد یک سختررف ں 2

 ھم با فرش کج را واں ویلے لاک
 ھت فرش رم ال کیک سد اان اخ ای وس ےس ں یو وب کسب

 ون ٦ یب ا اے جا اند باطلا یس ۱
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 ۔ ےاتیصٰ تر یر سکے کہ یھ دو یو وک
 JESSE تولا یھب ما سا ےیل ےس رولا یی لوم
 ہک - گے مسکو پسی د بی نم کوب

 Ti ےس از نک شا یتیم ےہ ۔ ےس اترا یس هرثاو ےس رکے

 ےس ترک سو ور اداس اج دیا ےس و یر جٹ ٰ
 00 وب س در کیا و یم

 باز دیک س ھی رول ایس 2 ےس و بکر راک یت مک ۳ لب اکے کر

 € تنم کر ووخڑ لا

 شاپ ت وف ین یاد ا ای ایٹ عت سا
 لا امد اوہ ا2 ےس صو کار ہڑاورو ےک ں ولا د تی
 ایا ہن کر ےس ا سا نک اتا ش کے ےس

 (اگ ےہ ارنا اب اکے ں ولاا تارک وایت

 تا
 ک ناتو ات اھ ارل ہد اما ہود پاک عن روما ترە

 تارا سوم ںی شرت یکسال ات الا بر

 اندو کک ےس نو و ات گدا تسر رم افت ےک

 2 سس ی اگ گا ناطر داای داع
 ادال سینک "ناروا ںی لایا
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 غ ر یو لاج الکل درسال اکس - را | هوره رم

 4 و ڈس

 تا اھ شی شو شیر

 ۱ تر سیو کرد ہی

 ۱ گن درک راکت ناں سل کے او ارل کس / ےس ترثمح ۱

 الہ برگ با نو جو اوج امی کیلو ح ایک ےس وت طور چ

 7 کے ین ےک پاب - اف 7 اھت در بین ض را ںابوااق ر 0

 مترو یھ یاهو ہگنالاخ ےہ یی ۴ ناب یر ایم وو ورک حک

 7 3 ںی “قے ۔ےے اول سو ےہ ور رکے ساروا اتي

 اپ و یی کیک 7

 ستاری سس چت لب کلا ۱ ۲

 تر رم 2 ۰ نام ےک شرا کر لس مپ ہو لا ھا

 اکے شاس بجا وے اھ 1 ایک یک یت یاب رل طاف پسر ايام

 سووا انب عادم ےن اس اناپنا روش

 الم یز یاد ےس پاس کب سو. ایل ین ھو ام ل

ےک ےس عج اپ بوین ا . راش ئ
 ایا کد 



a.۳۰م  
 : بس امد گن ے انت سی مودم اک اد مشک س ا ۔ ات

 E TOL لا اک کم پنج تے ریم
 اں ترض یب ےک ل امد ےک نا۔اھت راک داد ہو لیپ یاس
 حصول امان ےس ترش ہد تسمو سرکل مات
 انب تیک اتا یز ابو تم فاخخ عل اس٣ هم
 مزہ یلوا ےب ےڑم عر د ا وضحا واتس تعب بسر

 ےس ورنہ کیی اف ےک ترا گرگ
 اک کرام درک شادی وکر ترضح ےن سز ایک شر
 سکس ون م ےس ین ادوار لب ےپ الا اتم
 رد مڈرا ٹپ اکس کوہ کھاتی ےس س ا ھم ےک
 ےیس ںیلوبرو ۔اراناج ےک کالا 2 مور اوم عند ی اے اھ.

 ںی اہ یکے لک سیری شرک
 کو ستار سا ےن یل ایل تراکت و اےس نی یر اسلامی تیپ وله
 تم جادو ھر ار کی ارن افسر تال تاک تن

 2 تيرو رمو لاک ضریب ےک سم یار رووا

 روا ےک ےس یا شال اب ےس سارک طه اب ےیل جز اہ رک سا یاس تر ای الو یی تسر ےس ں ہا
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 و یت خاک کک تی ود سا ےس بس شی سد 7
 ۱ ۱ ا ` بل وف روده
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 ۱ 1 6 خو یار نر یک ل ساق اا

ی بوت قلات سش هو ارم رگ
 س ا زر سکه وب اون

 ۱ سیو یندرالدا یر عوام .<+لیایشت کلش اد
 جر ند لوس مش قف وما هم اکی ڈک و

 ۱ زوروا مری شب کیو ےرر سرک 027 اوت

 ا لیا تا ۳ رشا + i یوم یت

 ۰ ی 4 کف مم رالوا۔ یار

 ره ی اسب ی ر ت وموال شاد
 قیر حس 64 - مک تی نونو ع 7

 ۱ ات جے جرم اتصال

 نساجی
 ِ تی را 7 9ر م کک کو اٹک
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 یڑکت سود ترم ےس ویچ کس
 ممد راز ک۵ ااطم بایت س بصاص تمئانع نرم ۱

 وب اس اپ 11 ارض آے فل ( ولوو سون زا ےک .ml وس | جت : رب بید بهبود ود کر ےہ انگ
 زن ےس ل رار تب اب دا ایا سا ٠

 سرے اکر شے یم یب ےس داش ند كیا
 نور کہی تو اما لن ےن سا لیے ۔ای یم خو و ا فرضت "آر ایل اع تہب ںی ہک
 یر ابرار راب یری: اعب ےہ رب ریه نسیم
 شل ےہ اک اکی مو نیس که چهار کک تر سون ال کپ کے مر بیس بس لر
 سس هه ارام لوک کل وہ ات اچ
 4 کری ہار ےس وسض ا رکڑیک ید پک

 حلر دراو آنو | زض ردسیکر شرم
 | ےک کر وو ننک ےن سوال اج ۔ںسژہ ےک ار اهتمام
 اھ ال و او اوج ۱ ہور اراک لاب یاس ب مع اجا م۔ا و

 نٹ ا ب جہ تر ری سکس در اچ ھے ایم تپ ہد با
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 پا 7 ےس سرور ۷ اےس ں ولوم ک ر وضو
 ۱ هر ےیازا هو. ےس تیر لا. ےس نئ ای ےل ۱ ظهور وا کسی ۱

 روا ےہ قی ۹/0 2 هکر لول ۔ےس ا ےک

 4 دوا سی یا ےس سر

 ںیم ا امانس تایقاوآ

 سس )بس



 سرا وش رر

 ۳ | ر اوس و گیسانرپ ورا باب

 .مش روا تفت انتصاب اپر سو یر و توش
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 ڈ× مو
 دراو شا شش وک

 رنگی رب ارت سا مفید ۷ 7 2
۳ ۱ 

 _ بل ضتزا رتا موم برا ےس

8 ¥ 

 وصال اسب در ب ٰ

 ¥ وام
 رہی نفرو رراد طی یو

 و و و اچ

 سنرب مس هر بسر نام

 ےس یی.



 لہ کر ریا دف ےہ اتس ست

 ۱ 2 ی زار رم

 وال 2 ما ار

 ےہ وم سس ٰ

 توت ر ںی ضقت

 تس نوعا 7م ا نوع هات
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 دقت ۱
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 زا زا کا تھک ڑاو رپ سٹ ھپاب شنید
ykمے  

 ا میک مے اہ زا دعآ ہنس

 یک نمر شیک نسب کن
۳ 

 سرریفوژابرو رب تسداعس سا
 هوم ششهتسارف رشک 2

 سکس قلعا وس لو
 ۲ تستر زا ور قاط سیب

 ار د چہ بیع قوا کیک ظفر بمان رن ب و گفتن ریا بک متد ۶ک -ب ےہ
 ۱ ۱ جس ۱ ۱ ۱

 و ۱ ۶
 نوای سواران

 ۰ ا
 ارپ کٹ ای عم م E رورو پرو ھچک د دد
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میاہفھ
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 ےہ ماد لیوا

 رپ ےس ا تمالعس ار اتا

ersت  

 ۱ کم بم یس

 ۱ ن

 رت رس
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ءاتسلا | تم ار فیس
 

 اب ر ےس تىکاطبلاس صر ار
  ۱سو

 برگی ام ترکی دات سج
 بام درر ئاج کک

  7تسمه

 یرتباب یی

 نو ور باع ےس حر سما بت رد
۹ 

 ترس رد زد تسرباد لایک

 مر مسی ارت و ادع

 ووقت نر تین کش

 د لاسا کد یاب دم
۰ 



 سرو

 ےس ںیم

 یاب ےس ۱ لانشمب کوت

 م اداس شدم

 bt تار اس

 ۱ حس یو ر دوم ککے 7کس

 < کم

۳ ۱ ۱ 

 گرم 2 شب ته وب ےہ ا

 ۱ یک ی وم ید ید ناپ
 ۹ و ہن دا نت تم
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 ۱ دعب طر ےس اشد ںی ۱

 ۱ مش ما یرشارآ
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 راد ہار ےکر سہ ینا

 دی و سر

eمتر  
 ٤ . نس ا

 ارج
 نم ےہ ورا ای شب سو

 ٠ اسکی ۶ کروم لغ ےک تیمم

 و خرم بوت رب تس 0

 ۱ تر
 8 ۶ رو اس

 د راو امت سس

 ت7 تم

 ۱ جس مات دی
 ۳4 7۸ رک
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 م مر دلی دپ رح

 تر 7
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 7 اد پ

 ی اهب ر یی شوٹ نب
 دس ور ا نال هار سوک

 . یر رب ین سر
 .a هان رد ںی تنا یل

 لاک تیر ںوئاط
 ساقا 5 کلا سر ٴ

 ۲ 3 5 7 ا تردد ات 4 کے اجے او ا



 رم تب
 او بغور روک

 یک اپت اوس مچی
 یررشت لڑ رر ےس ی

 یک نوای گوید ۱

 ا" ایم روم هو رانی لا

 انا ید شادآ ناسا
 ۳ ہچ ۴ا

 ۳۱ he 22 رود پا ےس

 ار وک خا لکی ی
 ر کو دم

 سادؤا/ں روشن ںیہ

 م | 3

 جت سیہ
 ۳ 2 2۸۵ رسا ھم

 یی لو تری واکس
 هوس, رب افا او

 واور فان د طی
 اوکو رولو یا ںیم
 کراس یکس اوج
 یراب ےہ یکل باپ
 لک ںوج کیپ یکن الس
 هل بابک رنو اچ
 اناھکم شیر یونس

 د از اب نشر یش ےس یب

 ME ( ےدھسفنر

 تره ا 7 ۳
 ےس ر و مے لراٹنساھ  ےساور نانی وک ورکس

 اتے یی یا
 راس سکه اب ے ران ل 7

 تو رک
 فن نماند تونی. کلی
 دیبا ہل طے پین مجیک



 : نئ تعا ا تپ 1 080
 ا نع ترو ف یو وب نت

 ۱ ںیم رس را ےس یوم
 وف ےس نس الم ا تک ش٠ رے اک رپ سلا
 5 a و ۱ گرا وا ےک فرم

 ك۴ ل رپ روش لار یر یکم ویسا

 0 انھوں ار وک کیل ۱ اب رم سیب

 بالا مسی نوا لو سس
 ۲ ناظر ا راک

 نت ایم تقرر ۴ جو ریسک

 کس كرر ناک تر 5 اع ےس ٰ

 لای ںیہ سی 7 بس ادرک

 مال اکں وم ال تی شست غا اا یر

 وہ ما رای 2 ورکنگ ورم

 : 1 ا یی یک ایا ای مز ۱
ںی "گئ یس تپ کش اود

 1 جر 

 ۱ تست
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 تر اس سویا با بس 7 لایت سدا ک یی

 ےہ هوم ےل کو یخ جم نر ۱ الر و و ا
 ۱ ہر ںی سے 7 رگ ۱

 ۱ 1 7 ےہ ےس شاہ ںیہ ہے علا مارو 7

 یرهرنااج ظرقح ۱

 اک رش کو "راج لازم شورش
 7 و را فلکس |شابیراسب ل سرب

 ایر اذا زا ہے یک ۱ ضمنا مجرب عقب ۱

 ی 2 وند تیک قورت نکی رت

 ےک الت ۱ ۱

۱ 4 

 باتو ما اا 8 تی مال یک دو

 دو £ مس 7 بسر 7 ات

“x 

 ورا تر ۱ دہر ےہ

 + ایا



۱ 7 ۳ ۱ 

 رم ۲ 1 زر ن مع ے یک ور رو وم

 سنت ر

 راس سر دانے رات

 ۲ رک بم

 / aT یم ¥

 .o ۶ھ

جش رم سر ےس رت
 جر ِ . لا یب تک لاعی

 ےک دیک لر صا ا ۱

 ٰیداگدرب

 ياعم ناين تاک ۱ "مند ی 01

 4 ارنب ب ترغیب ۳ ایک

Er 

 ٦ ڈاک ےک نفل ا ۱ ۲



 ا

 ترعب

 راسا اکہ ام وا ارا لس

 فی سم ا

 راوی تور یگ

 ۱ ۱ اسر 1ب اص ہو تن رق لام

 راتوو یں وسور وا ڑاونلواکں وتسود

 لتسب اوو ہن کس ہک ےس جار زنا

 رانا ادص اب انقر ت ساعی

 مارو اف دم سناریگشح
 رایزااو تر بو بس العوم

 نسل یں رص ا
 راشو یکم تر نجس



 )0 نر - ۱

 ۷ نمم یو بر
 ۱ قد ا تنیط کرو نو ار ایکس

 2 عوحارن ناں یم گچ

 ۱ راک عیب ےہ رولا شر سیا

 ںی لام ہوکر نشر

 دانش والے راہ لی جم

  ستش یر یل ویب کد اے ری ی لای
 گپ ر دری رے لول رھپ یش اک

 ہن اخطار شاپ ےن سچ

 7 رایو ہو بال لک .

E.1 : ائ تو ورن وہ کر سی  
 E نی ایا سنا 4 ۱

 ۱ 7 ` ل قنات یر

۳ ۳ 

n : 
 ِ ۱

 ا ووپ
۰ 

 .: ۱ ۱ ٠

 ۳ ' ج 1 ۰ ۱ ۔ ۱ ک ٌ

 ما
 ربا ر

 یا ۰ ۳ تب ۱ ۹

 ۱ | ا : 7 5 ۲ نے 24 3 ۳ - 1
 ٤ جت ےہ ۱

IF", ۲ 2 : ۴۳٭' در  
 اک ۲ 2 ۰ 1

 ۱ ۱ دق ٭ ۶ ۰ ۹ ۳

۳ 
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